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DON’T DO  
THIS AT WORK

Eettiset toimintaohjeet
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MIKSI MEILLÄ 
ON EETTISET 
TOIMINTAOHJEET?
Eettiset toimintaohjeet kertovat yhtiön 
politiikoista ja ohjeista ja auttavat 
meitä luomaan Telian tavan toimia. Ne 
määrittelevät yhteisen ”eettisen kompassin” 
koko yhtiölle, asettavat selkeät säännöt ja 
odotukset ja auttavat meitä ymmärtämään, 
että nuhteeton liiketoiminta on yhteinen 
vastuumme.

Otamme vastuullisen liiketoiminnan 
vakavasti. Niin vakavasti, että päätimme 
tehdä kansainvälisistä eettisistä 
toimintaohjeistamme sarjan leikkisiä 
kertomuksia siitä, mitä töissä ei pitäisi tehdä.

Sitoutuminen eettisiin toimintaohjeisiin
Vastuullinen liiketoiminta merkitsee 
ihmisoikeuksia, työoloja, ympäristöä ja 
korruptiota koskevien kansainvälisten 
sääntöjen noudattamista. Noudatamme 
monia kansainvälisiä julistuksia, sopimuksia 
ja ohjeita, kuten YK:n ihmisoikeuksien 
julistusta, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
ydinsopimuksia, OECD:n monikansallisten 
yritysten ohjeistoa ja YK:n Global Compact 
-sopimusta.

Nämä kansainväliset standardit 
muodostavat perustan yhtiömme eettisille 
toimintaohjeille, politiikoille ja ohjeille. 

Keitä ne koskevat? 
Eettiset toimintaohjeet koskevat meitä 
kaikkia: työntekijöitä, johtajia ja hallituksen 
jäseniä. Lisäksi kaikkien Telia Companylle 
työskentelevien sopimuskumppaneiden 
ja konsulttien on noudatettava eettisiä 
toimintaohjeitamme. Emme hyväksy toimintaa, 
joka on vastoin Telian eettisiä toimintaohjeita, 
politiikkoja tai ohjeita, ja rikkomukset voivat 
johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen.

ASETETUT ODOTUKSET
Mitä minulta työntekijänä odotetaan?
Sinun odotetaan lukevan ja ymmärtävän 
eettiset toimintaohjeet, politiikat, ohjeet ja 
asianmukaiset paikalliset lait ja noudattavan 
niitä. 

Toimi ja tee päätökset aina avoimesti, äläkä 
koskaan käytä asemaasi, yrityksen omaisuutta 
tai liiketoimia henkilökohtaisen edun 
saamiseksi. 

Ilmaise mahdolliset huolenaiheesi ja ilmoita 
sääntöjen vastaisesta toiminnasta. Jos et 
ole varma siitä, kuinka toimia, kysy neuvoa 
esimieheltäsi tai Ethics and Compliance 
Officerilta. Jos sinusta tuntuu, että saatat olla 
henkilökohtaisesti vaarassa, että saatat joutua 
kärsimään vahinkoa tai että sinun on pakko 
toimia periaatteidemme vastaisesti, ilmoita siitä 
esimiehellesi ja Group Ethics and Compliance 
-yksikölle mahdollisimman pian.

OTAMME 
VASTUULLISEN 
LIIKETOIMINNAN 
VAKAVASTI

Mitä minulta esimiehenä odotetaan?
Edellä mainittujen asioiden lisäksi 
sinun odotetaan edistävän avointa 
ja nuhteetonta yrityskulttuuria ja 
ylläpitämään sellaista ympäristöä, missä 
tiimisi voi luottavaisin mielin ilmaista 
huolenaiheitaan. 

BRINGING 
THE WORLD 
CLOSER  
ON THE 
CUSTOMER’S 
TERMS
Keskustelkaa ja pohtikaa ajan kanssa 
niitä eettisten toimintaohjeiden osa-
alueita, jotka ovat erityisen merkityksellisiä 
tiimillenne. Kuuntele tarkasti ja yritä 
vastata kaikkiin kysymyksiin tai 
huolenaiheisiin. Pyydä tarvittaessa apua. 

Ryhdy aina välittömästi toimiin, jos saat 
tietää, että eettisiä toimintaohjeita on 
mahdollisesti rikottu.

LUPAUKSEMME
Jotta voimme kasvattaa yhtiön liiketoimintaa 
ja säilyttää innostuksen työssämme, 
meidän on oltava aidosti tärkeitä asiakkaille. 
Tavoitteemme on nostaa Telia uudelle tasolle 
– to become a New Generation Telco.

Lupauksemme kertoo, kuinka saavutamme 
tämän tavoitteen: Bringing the world closer on 
the customer’s terms.

ARVOMME
Yhteiset arvomme – Dare, Care ja Simplify  
– ohjaavat päivittäistä toimintaamme.

Arvot velvoittavat meitä ilmaisemaan suoraan 
mielipiteemme ja huolenaiheemme. Ne 
velvoittavat meitä huolehtimaan toisistamme 
olemalla kannustavia, kunnioittavia ja 
rehellisiä. Ne myös velvoittavat meitä 
huolehtimaan ympäristöstämme toimimalla 
vastuullisesti, eettisten normiemme 
mukaisesti.
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TELIA COMPANY ON 
UUDEN SUKUPOLVEN 
TELEVIESTINTÄYRITYS
Tämä ei tarkoita, että olemme uusi yritys – historiamme, perintömme, 
kokemuksemme ja osaamisemme luovat perustan kaikelle, mihin 
ryhdymme.

Olemme kokeneet yhdessä sekä hyviä että haastavia aikoja.  
Tiedämme, että tapamme toimia on yhtä tärkeää kuin se, mitä teemme 
– se kertoo, keitä me olemme. Vaikka jokaisen vastuulla on toimia 
yhteisten arvojemme ja lupauksemme mukaisesti, aina ei ole helppo 
tietää, mikä tapa toimia on oikein.

Olemme luoneet nämä eettiset toimintaohjeet, jotta meidän kaikkien  
olisi helpompaa olla rakentamassa yhtiötä, josta voimme olla ylpeitä:  
Telia Companya, joka suhtautuu vastuullisesti oikeaan tapaan toimia, 
kunnioittaa yhteiskuntaa ja ympäristöä ja edistää osaltaan parempaa 
maailmaa tuomalla maailman lähemmäksi asiakkaita heidän ehdoillaan.

Johan Dennelind
Toimitusjohtaja

LAHJAT JA VIERAANVARAISUUS
ETURISTIRIITA
SPONSOROINTI JA LAHJOITUKSET
SOPIMATTOMAT MAKSUT
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MÄÄRITELMÄT
Lahja tarkoittaa sellaisten tuotteiden tai 
palvelujen tarjoamista tai vastaanottamista, 
joilla on käypä arvo. Lahjasta tulee lahjus,  
kun sen tarkoituksena on vaikuttaa 
liikesuhteisiin ja päätöksiin.

Liiketoimintaan liittyvä kestitys ja 
vieraanvaraisuus, tapaamiset nykyisten  
tai potentiaalisten asiakkaiden ja toimittajien 
kanssa sekä sidosryhmäsuhteet ovat soveliaita 
vain silloin, kun niissä noudatetaan eettisiä 
toimintaohjeita sekä lakeja ja määräyksiä.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Maksamme aina kaikki matka- ja majoitus- 
kulut, joita työntekijöillemme aiheutuu, kun 
he osallistuvat liiketoimintaamme liittyviin 
tilaisuuksiin.

Teemme ilmoituksen kaikista lahjoista, joiden 
käypä arvo on yli 50 Yhdysvaltain dollaria, 
ja sijoitamme ne yhtiön lahjavarastoon. 
Teemme ilmoituksen kaikista lahjoista, joita 
toimittajavalintoihin osallistuneet työntekijät 
saavat – riippumatta lahjan arvosta.

Miten toimin oikein?
Vieraanvaraisuus ja lahjat voivat hankaloittaa 
liiketoimintaan liittyvää päätöksentekoa, joten 
harkitse tarkkaan ennen kuin tarjoat niitä tai 
otat niitä vastaan.
 
Käytä harkintaa tilannetta arvioidessasi, vaikka 
lahjojen arvot eivät ylittäisikään määriteltyjä 
rajoja. Ota huomioon, että hyväksyttävä lahjan 
enimmäisarvo voi olla paikallisten ohjeiden 
mukaan pienempikin, ja kaikki saadut lahjat 
täytyy ehkä kirjata yhtiön lahjavarastoon.

Älä tarjoa tai ota vastaan lahjaa, matkaa, 
maksua tai vieraanvaraisuutta, jonka 

Lue lisää

Lisätietoja lahjonnan ja korruption vastaisesta 
konsernipolitiikasta.

Jos olet epävarma, kysy neuvoa konsernin 
Ethics and Compliance -yksiköstä tai 
paikalliselta Ethics and Compliance Officerilta.

LAHJAT JA VIERAANVARAISUUS
Varmistamme, että lahjoilla ja 
vieraanvaraisuudella on aina selkeä 
liiketoimintatavoite, että niistä kerrotaan 
avoimesti ja ne kirjataan tarkoin ja  
että ne ovat arvoltaan kohtuullisia  
ja liikesuhteen luonteeseen sopivia.

vastineeksi odotetaan myönteistä päätöstä 
tai liiketoimintaetua. Älä myöskään anna 
virkamiehille lahjoja, lukuun ottamatta 
vähäarvoisia mainoslahjoja, kuten kyniä. 

Vältä sopimattomia lahjoja ja 
vieraanvaraisuutta tiedottamalla 
toimittajillemme ja kolmansille osapuolille 
aktiivisesti näistä periaatteista.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Minua on pyydetty hyväksymään VIP-liput 
jazzfestivaaleille. Liput on toimittanut 
vakuutusyhtiö, joka toimii myös festivaalien 
sponsorina. Kutsuun sisältyvät liput ja 
majoitus. Voinko hyväksyä kutsun? 
Jos kutsulle on selkeä liiketoimintaperuste 
(olemme esimerkiksi kyseisen vakuutusyhtiön 
asiakas ja saamme mahdollisuuden tavata 
tärkeitä sidosryhmiä), tapahtumasta 
ilmoitetaan avoimesti (virallinen kutsu ja useita 
osanottajia) ja sen arvo on kohtuullinen, on 
OK hyväksyä tarjous. Meidän on kuitenkin 
maksettava matka- ja majoituskulut itse.

Uusivuosi lähestyy, ja haluan antaa 
sidosryhmiemme edustajille lahjan. 
Yritysmyyntitiimi on ehdottanut, että 
antaisimme joillekin yritysasiakkaille ja 
julkisen sektorin asiakkaille makeiskorin 
sekä yhtiön logolla varustetut kuulokkeet. 
Onko tämä OK? 
Älä anna lahjaa julkisen sektorin asiakkaille. 
Näin varmistamme, että toimimme yhtiön 
periaatteiden ja paikallisen lainsäädännön 
mukaisesti. Sen sijaan voit antaa heille yhtiön 
logolla varustetut muistikirjan ja kynän, joiden 
arvo on alle 10 Yhdysvaltain dollaria. On 
myös tärkeää varmistaa, että mahdolliset 
yksityissektorin lahjansaajat valitaan 
objektiivisesti (ei subjektiivisesti).

DON’T ACCEPT 
SHINY GIFTS

Kolme tärkeää asiaa

1   Älä koskaan tarjoa tai ota vastaan lahjaa, 
matkaa, maksua tai vieraanvaraisuutta, 
jonka vastineeksi odotetaan myönteistä 
päätöstä tai liiketoimintaetua.

2   Maksamme työmatkoihin liittyvät matka- 
ja majoituskulut aina itse.

3   Jos saat lahjan, siitä pitää mahdollisesti 
tehdä ilmoitus. 
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TELIA COMPANY 07ETURISTIRI ITA

MÄÄRITELMÄT
Eturistiriitaon kyseessä silloin, kun 
taloudellinen tai muu henkilökohtainen 
kannustin vaikuttaa – tai saattaa näyttää 
vaikuttavan – työntekijän ammatilliseen 
suoritukseen. 

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Työntekijät eivät saa tavoitella 
henkilökohtaista etua liiketoimista tai työn 
kautta tietoonsa tulleista ei-julkisista tiedoista. 
Lisäksi hankintapäätösprosessien tulee olla 
reiluja ja avoimia.

Miten toimin oikein?
Pidä suhteet toimittajiin ja liikekumppaneihin 
aina ammatillisina ja vältä liikaa 
tuttavallisuutta. Älä anna erityiskohtelua 
sukulaisillesi tai tuttavillesi ja vältä tilanteita, 
joissa sellaista voitaisiin epäillä.

Vältä myös osallistumista päätöksentekoon, 
joka aiheuttaa tai voi vaikuttaa aiheuttavan 
eturistiriidan. Jos havaitset mahdollisen 
eturistiriidan, kerro siitä esimiehellesi 
mahdollisimman pian.

Jos harkitset ryhtyväsi jonkin ulkopuolisen 
yrityksen tai voittoa tavoittelemattoman tai 
vastaavan organisaation hallituksen jäseneksi, 
työntekijäksi tai konsultiksi, tarvitset siihen 
kirjallisen hyväksynnän työnantajaltasi. Voit 
osallistua toimintaan, joka ei liity normaaleihin 
työtehtäviisi, mutta kerro esimiehellesi, jos 
se aiheuttaa mahdollisen tai näennäisen 
eturistiriidan.

Varmista oikea toimintatapa kysymällä 
itseltäsi, liittyykö asiaan eturistiriita, josta 
sinun pitäisi kertoa. Voivatko henkilökohtaiset 
suhteesi vaikuttaa liiketoimintapäätöksiin? 
Sisältyykö rooliisi päätöksentekovaltaa 
perheenjäseniisi tai läheisiin ystäviisi nähden? 

Jos nämä asiat herättävät kysymyksiä, 
keskustele tilanteesta esimiehesi tai 
paikallisen Ethics and Compliance Officerin 
kanssa.

ETURISTIRIITA
Tarjotaksemme asiakkaille parasta 
mahdollista palvelua varmistamme,  
että henkilökohtainen etumme tai 
lojaalisuus useita tahoja kohtaan 
ei vaikuta päätöksentekoomme. 
Siksi vältämme aktiivisesti tilanteita, 
jotka voivat aiheuttaa mahdollisen 
tai näennäisen eturistiriidan 
liiketoimintamme kanssa, tai yritämme 
vähentää näiden tilanteiden vaikutuksia.

DON’T 
FAVOR 
FAMILY

Kolme tärkeää asiaa

1   Vältä tilanteita, jotka saattavat 
vaarantaa – tai saattavat vaikuttaa 
vaarantavan – päätöksentekosi. 

2   Kerro esimiehellesi mahdollisista 
sinua tai muita koskevista 
eturistiriidoista.

3   Älä anna sukulaisille tai tuttaville 
erityiskohtelua.

Lue lisää

Lisätietoja lahjonnan ja korruption vastaisesta 
konsernipolitiikasta. 

Voit ilmoittaa huolenaiheistasi tai mahdollisista 
eturistiriidoista turvallisen Speak-Up Line 
-verkkoportaalimme kautta. Jos olet epävarma, 
kysy neuvoa konsernin Ethics and Compliance 
-yksiköstä tai paikalliselta Ethics and 
Compliance Officerilta.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Mieheni omistaa osan yhtiöstä, jota 
harkitaan Telian uudeksi toimittajaksi.  
Onko tämä sopivaa? 
On sinänsä OK, että perheenjäsenesi tai 
muut läheisesi ovat yhtiömme toimittajia. 
Sinun on kuitenkin otettava etäisyyttä 
eturistiriitatilanteeseen ilmoittamalla 
sukulaisuussuhteestasi ja olemalla 
osallistumatta hankintaan tai sen 
toteutukseen.

Naapurini on Telian toimittaja, ja hän 
on kutsunut minut viikonlopun viettoon 
kesämökilleen. Voinko mennä? 
Voit, sillä edellytyksellä, että Telia ei 
parhaillaan käy neuvotteluja kyseisen 
toimittajan kanssa ja että sinulla itselläsi ei 
ole sellaista roolia, että jollekulle saattaisi 
nousta epäilys erityiskohtelusta. 

Serkkuni on juuri valmistunut ja 
etsii töitä. Meillä on hänelle sopivia 
paikkoja auki, ja hän on pyytänyt minua 
auttamaan työpaikan saamisessa.  
Mitä minun pitäisi tehdä?
Ohjaa serkkusi verkkosivustollemme, 
missä hän voi hakea avoimia paikkoja. 
Voit lisäksi myös neuvoa häntä 
soittamaan verkkosivustolla ilmoitetulle 
yhteyshenkilölle.
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Lue lisää

Lisätietoja lahjonnan ja korruption vastaisesta 
konsernipolitiikasta.

Voit ilmoittaa huolenaiheistasi tai mahdollisista 
rikkomuksista turvallisen Speak-Up Line 
-verkkoportaalimme kautta.

SPONSOROINTI JA LAHJOITUKSET
Sponsoroinnit ja lahjoitukset ovat hieno 
tapa kehittää liiketoimintaamme ja 
tukea niitä yhteisöjä, joissa toimimme. 
Suunnittelemme ja toteutamme ne 
aina eettisesti – tavalla, joka tukee 
liiketoimintatavoitteitamme ja luo 
sosiaalista arvoa.

Kolme tärkeää asiaa

1   Älä koskaan lupaa sponsorointia tai 
lahjoitusta ilman että noudatat Telian 
hyväksymisprosessia.

2   Arvioi sponsorointia aina maine- ja 
korruptioriskin näkökulmasta.

3   Sponsorointipäätösten tulee perustua 
pitkäaikaiseen strategiaan ja 
suunnitelmaan.

DON’T 
SPONSOR 
THE 
WRONG 
THING

160503 Telia Ethics Newspaper print master_FI.indd   8 31.8.2016   12:47:54



TELIA COMPANY 09SPONSOROINTI JA LAHJOITUKSET

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
On tärkeää varmistaa, että kaikki 
antamamme tuki on linjassa liiketoiminta- 
ja yritysvastuustrategiamme kanssa. 
Arvioi vaihtoehtoja aina maine- ja 
korruptioriskiprofiilin kannalta, dokumentoi 
tehdyt valinnat ja seuraa tarvittavien 
toimenpiteiden toteutusta.

Varmista, että tuki ei liity tekemiimme 
liiketoimiin eikä sitä voi tulkita poliittiseksi 
tueksi, poliittiseksi maksuksi tai lahjonnaksi. 
Älä koskaan tue henkilöitä, organisaatioita, 
toimintaa tai tapahtumia, joita pidämme 
epäeettisinä tai syrjivinä. Älä myöskään 
koskaan tue uskonnollista tai sotilaallista 
toimintaa tai toimintaa, joka aiheuttaa 
huomattavan kielteisiä ympäristövaikutuksia.

Kysy itseltäsi, voisimmeko viestiä tuesta 
julkisesti. Jos vastaus on ei, kohde ei ole  
meille sopiva.

Miten toimin oikein?
Suunnittele kaikki sponsoroinnit ja lahjoitukset 
huolellisesti osana vuosiohjelmaa, harkitse 
asiaa pitkän aikavälin näkökulmasta ja noudata 
liiketoiminta- ja yritysvastuustrategiaamme. 

Dokumentoi sponsoroinnin kaikki vaiheet ja 
seuraa ennalta määriteltyjen tavoitteiden ja 
mittareiden avulla, miten saaja käyttää varoja.

Noudata asianmukaista varovaisuutta 
arvioidessasi tuen saajia ja ota huomioon 
korruptioriski – älä koskaan käytä 
sponsorointeja ja lahjoituksia keinona 
vaikuttaa liiketoimintaprosesseihin yksittäisen 
asiakkaan kanssa.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Minulla on sopimusneuvottelut käynnissä. 
Potentiaalinen asiakas sanoo, että 
saamme sopimuksen, jos sponsoroimme 
heidän tapahtumaansa.
Sinun pitää kohteliaasti kieltäytyä 
tarjouksesta. Emme koskaan käytä 
sponsorointia ja lahjoituksia vaikuttaaksemme 
prosessiin, jolla pyrimme saamaan tai 
pitämään voimassa liiketoimintasopimuksen 
yksittäisen asiakkaan kanssa.

Tuttavani on pyytänyt minua  
sponsoroimaan tapahtumaa, jolla voisi  
olla merkitystä liiketoiminnallemme.
Älä koskaan lupaa sponsorointia tai 
lahjoitusta ilman että noudatat asiaankuuluvaa 
prosessia. Voit viitata politiikkaamme ja 
kertoa, että sponsoroimme vain tiettyjen 
alueiden toimintaa varmistaaksemme, että 
sponsoroidulla toiminnalla on myönteinen 
vaikutus liiketoimintaamme tai yhteiskuntaan 
tai molempiin.

Esimieheni pyytää minulta taloudellista 
tukea lapsensa jalkapallojoukkueelle. 
Pyydä aina markkinoinnista, sponsoroinnista ja 
lahjoituksista vastaavia työntekijöitä arvioimaan 
jokainen pyyntö. Varmista, että noudatat 
asianmukaista päätöksentekoprosessia ennen 
kuin maksat rahallista tukea

Entä jos tärkeä poliitikko pyytää 
taloudellista tukea puolueelleen? 
Emme koskaan anna poliittisia avustuksia 
tai tukea, joka voidaan tulkita poliittiseksi 
maksuksi tai lahjonnaksi. Pyydä kysyjää 
tutustumaan politiikkaamme.
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SOPIMATTOMAT MAKSUT 
Toimimme kaikkialla tiukimpien 
avoimuutta ja lahjomattomuutta 
koskevien standardien mukaisesti. 
Näin voimme varmistaa, että toimimme 
ja teemme päätöksiä aina asiakkaiden, 
yrityksen ja yhteiskunnan parhaaksi.

Lue lisää

Lisätietoja lahjonnan ja korruption vastaisesta 
konsernipolitiikasta.

Voit ilmoittaa huolenaiheistasi tai mahdollisista 
rikkomuksista turvallisen Speak-Up Line 
-verkkoportaalimme kautta. Jos olet epävarma, 
kysy neuvoa konsernin Ethics and Compliance 
-yksiköstä tai paikalliselta Ethics and 
Compliance Officerilta.

MÄÄRITELMÄT
Korruptio on vallan väärinkäyttöä 
henkilökohtaisen edun saamiseksi.

Lahjonta tarkoittaa taloudellisen tai muun 
edun tarjoamista, antamista, valtuuttamista, 
pyytämistä, hyväksymistä tai vastaanottamista 
tarkoituksena vaikuttaa liiketoimeen 
tai päätökseen tai rohkaista aseman 
väärinkäyttöön.

Korruption rahoitus tarkoittaa maksun 
suorittamista sellaiselle kolmannelle 
osapuolelle, kuten agentille, kumppanille, 
toimittajalle tai konsultille, joka käyttää koko 
maksun tai osan siitä korruptoituneeseen 
toimintaan.

Voitelurahat (fasilitointimaksut) ovat 
virkamiehille tarjottuja tai maksettuja 
suorituksia, joiden tarkoitus on varmistaa 
välttämättömän rutiininomaisen virallisen 
toimenpiteen suorittaminen tai nopeuttaa sitä.

TOIMI OIKEIN 
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Kirjanpitomme on aina tarkkaa ja läpinäkyvää, 
koska näin varmistamme, että kaikille 
suorittamillemme maksuille on oikeat perusteet. 

Emme koskaan tarjoa, hyväksy, anna, 
valtuuta, pyydä tai vastaanota mitään sellaista 
arvokasta, jonka tarkoitus voisi olla vaikuttaa 
liiketoimintapäätökseen tai palkita siitä. Tähän 
sisältyvät suorat ja epäsuorat lahjukset sekä 
mahdolliset kolmannen osapuolen kautta 
kierrätetyt lahjukset. Lisäksi tähän sisältyvät 
voitelurahat tai taloudellinen tuki, joka saattaisi 
rohkaista tai johtaa korruptioon.

Miten toimin oikein?
Älä koskaan tavoittele henkilökohtaista 
etua tai hyötyä liiketoimesta. Tähän 
kuuluu lahjuksen tarjoaminen, antaminen, 
valtuuttaminen, pyytäminen, hyväksyminen 
tai vastaanottaminen.

Noudata aina asianmukaista varovaisuutta 
toimiessasi kolmansien osapuolten, kuten 
kumppanien, toimittajien, konsulttien, 
alihankkijoiden, lobbaajien, asiamiesten ja 
virastojen, kanssa. Jos havaitset mahdollista 
korruptiota tai lahjontaa, ilmoita siitä 
esimiehellesi tai paikalliselle Ethics and 
Compliance Officerille mahdollisimman pian.

Jos sinulta pyydetään voitelurahaa, pysy 
tiukkana ja ota yhteyttä asiasta vastaavaan 
esimieheen tilanteen ratkaisemiseksi.

Varmista, että asiakirjasi ovat kunnossa, kun 
lähestyt paikallisia virkamiehiä alueella, missä 
voitelurahat ovat yleisiä – näin lisämaksujen 
pyytäminen on vaikeampaa.

Ota huomioon, että voitelumaksuista 
kieltäytyminen voi hankaloittaa tarvitsemasi 
palvelun saamista – valmistaudu tähän 
etukäteen ja keskustele mahdollisista 
huolenaiheistasi esimiehesi kanssa.

Ymmärrämme, että joissain harvoissa, 
poikkeuksellisissa tilanteissa työntekijän voi olla 
pakko rikkoa näitä sääntöjä, jos häntä uhataan 
väkivallalla tai henkilökohtaisella haitalla. 

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Vastaan verkkomme rakentamisesta 
markkina-alueella, jossa sääntely on erittäin 
monimutkaista. Verkonrakennus on jo 
viivästynyt, ja alan olla kärsimätön – tämä 
vahingoittaa yhtiötä ja aiheuttaa riskin, 
ettemme pääse tavoitteisiimme. Nyt minulle 
on tarjottu mahdollisuutta antaa lahjoitus 
orpokodille, mikä voisi nopeuttaa prosessia. 
Selitä virkamiehelle, että lahjoitusten tekeminen 
ei kuulu vastuualueeseesi. Voit myös 
huomauttaa, että yhtiö pitää lahjoitukset 
erillään liiketoiminnasta.

DON’T  
DO 
BRIBES

Kolme tärkeää asiaa

1   Kenenkään ei tule hyötyä 
henkilökohtaisesti 
liiketoimintapäätöksistämme.

2   Noudata asianmukaista 
varovaisuutta toimiessasi 
kolmansien osapuolten 
kanssa, äläkä koskaan  
maksa voitelurahoja.

3   Pidä aina tarkkaa ja avointa 
kirjanpitoa. 
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TELIA COMPANY 11VIRKAMIEHET

MÄÄRITELMÄT
Poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö  
tai virkamies on

• valtion laitoksen tai ministeriön virkamies, 
jäsen tai työntekijä 

• valtion viraston virkamies, jäsen tai työntekijä 
• kuka tahansa, joka asemansa puolesta 

edustaa valtion laitosta, ministeriötä, virastoa 
tai kansainvälistä valtion organisaatiota tai 
toimii sellaisen puolesta

• poliittisen puolueen virkailija
• poliittiseen tai valtion virkaan ehdolla oleva 

tai sellaiseen nimetty henkilö
• kansainvälisellä, kansallisella, alueellisella 

tai paikallisella tasolla työskentelevä valtion 
virkamies tai työntekijä

• valtio-omisteisen yhtiön, koulun, sairaalan tai 
muiden organisaation työntekijä.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Pyrimme suojelemaan työntekijöitä ja yhtiötä  
mahdollisilta eturistiriidoilta ja korruptio- 
maksuilta.

Tämä vaikuttaa asiointiimme viranomaisten  
tai julkisten hankintojen edustajien kanssa 
monella tapaa. Liiketoimintaan liittyvien 
tilaisuuksien tai tapaamisten yhteydessä 
järjestämme ainoastaan tavanomaisia tee- ja 
kahvitarjoiluja tai tarjoamme yksinkertaisen 
lounaan. Emme koskaan tarjoa lahjoja, 
kestitystä, erityispuhelinnumeroita tai ilmaista 
puheaikaa, ellei se ole osa laillista liiketointa.

Miten toimin oikein?
On aina paras ottaa työtoveri mukaan 
tapaamisiin virkamiesten tai poliittisesti 
vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa. 
Tämä vähentää hankalien tilanteiden 
todennäköisyyttä, ja jos sellainen syntyy,  
sinulla on kollega tukenasi ja todistamassa 
omaa näkemystäsi tapahtuneesta. 

Palaverien asialistoista pitää aina sopia 
etukäteen ja varmistaa, että joku tekee 
pöytäkirjan, joka toimitetaan asiaankuuluville 
henkilöille jälkikäteen.

Älä koskaan anna lahjoja virkamiehille lukuun 
ottamatta arvoltaan vähäisiä brändituotteita 
(paikallisen lainsäädännön tai vastaanottajan 
toimintaperiaatteiden salliessa).

VIRKAMIEHET
Koska virkamiehet ovat usein 
liiketoimintamme menestykseen 
vaikuttavien päätösten ja prosessien 
takana, noudatamme tiukimpia eettisiä 
standardeja työskennellessämme 
virkamiesten ja poliittisesti 
vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa.

Lue lisää
Lisätietoja lahjonnan ja korruption vastaisesta 
konsernipolitiikasta.

Jos olet epävarma, kysy neuvoa konsernin 
Ethics and Compliance -yksiköstä tai 
paikalliselta Ethics and Compliance Officerilta.

DON’T  
MEET PUBLIC 
OFFICIALS 
ALONE

Kolme tärkeää asiaa

1   Älä koskaan tarjoa lahjoja tai kestitystä 
virkamiehille tai julkisten hankintojen 
edustajille.

2   Varmista, että virkamiesten kanssa 
käydyt keskustelut ja heidän  
kanssaan sovitut asiat on kaikilta  
osin dokumentoitu.

3   Ota työtoveri mukaan tapaamisiin 
virkamiesten kanssa.
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MÄÄRITELMÄT
Ei-julkisilla tiedoilla tarkoitetaan sisäisiä, 
luottamuksellisia tai salaisia tietoja, joita  
ei ole tarkoitettu julkisiksi.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Suojelemme tietojamme kolmella osa-alueella, 
jotka ovat luottamuksellisuus, eheys ja 
saatavuus.

Luottamuksellisuus tarkoittaa, että 
suojelemme tietoja, jotta ne eivät paljastu 
asiaankuulumattomille. Eheys tarkoittaa, että 
varmistamme tietojen paikkansapitävyyden ja 
täydellisyyden. Saatavuus tarkoittaa, että tiedot 
ovat tarvittaessa saatavilla ja käytettävissä.

Miten toimin oikein?
Käytä yrityksen tietoja ainoastaan työtehtävissä, 
ei koskaan henkilökohtaisiin tarkoituksiin. 
Älä esimerkiksi paljasta tietoja sosiaalisessa 
mediassa, ellei sinulla ole lupaa siihen.

On myös tärkeää suojella yrityksen tietoja 
vahingossa tapahtuvalta tai luvattomalta 
paljastumiselta, väärinkäytöltä, asiattomalta 
muokkaamiselta tai hävittämiseltä – erityisesti, 
kun tietoja käsitellään työpaikan ulkopuolella.

Älä pidä papereita ja irrotettavia 
tallennusvälineitä pöydällä, vaan säilytä niitä 
lukitussa tilassa, kun et käytä niitä, ja käytä 
ainoastaan yhtiön hyväksymiä laitteita, palveluja 
ja ohjelmistoja. Noudata aina paikallisen 
maaorganisaatiotoiminnon/konsernitoiminnon 
asettamia IT-laitteiden käyttöehtoja, jotka 
voivat olla myös matkaviestinpolitiikan tai 
etäkäyttöpolitiikan muodossa.

Varmista turvallisuus internetissä äläkä 
klikkaa epäilyttäviä linkkejä tai avaa 
epäilyttäviä sähköpostin liitetiedostoja. 
Vältä piraattimateriaalia, sisältöjä, joiden 
lisenssiehtoja et tunne, ja verkkosivustoja, 
joissa on asiatonta tai haitallista sisältöä.

Jos epäilet turvapoikkeamaa, petosta tai 
uhkaa tai olet havainnut sellaisen, ilmoita siitä 
välittömästi esimiehellesi tai Security Incident 
Report -toiminnolle Speak-Up Line -portaalin 
kautta.

DON’T SHARE 
SENSITIVE 
INFORMATION

Henkilöturvallisuus
Haluamme, että kaikki tuntevat voivansa  
tehdä töitä ilman pelkoa tai uhkaa. 

Pidä henkilökortti aina näkyvillä yhtiön 
tiloissa ollessasi ja päästä tiloihin ainoastaan 
kulkuoikeuden omaavat henkilöt. Noudata 
paikallisen maaorganisaatiotoiminnon/
konsernitoiminnon asettamia tilojen 
käyttöehtoja, joihin voi liittyä pakollista 
turvallisuuskoulutusta ja toimintarajoituksia.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Joudun joskus soittamaan työpuheluita 
ja vastaamaan sähköposteihin työpaikan 
ulkopuolella. Onko tämä ongelma?
Aina käsitellessäsi yrityksen tietoja 
olet vastuussa niiden asianmukaisesta 
suojaamisesta. Ota aina sijaintisi huomioon ja 
varmista, etteivät tiedot paljastu ulkopuolisille – 
ole erityisen varovainen julkisilla paikoilla.

Jos olet epävarma siitä, kuinka tietoja pitäisi 
käsitellä oikein, keskustele esimiehesi tai 
yritysturvallisuuusyksikön kanssa. 

Teen etätöitä kotona ja haluan käyttää 
kotikonettani, koska siinä on suurempi 
näyttö. Onko se OK?
Kotikoneen käyttäminen työtehtäviin on 
turvallisuusriski. Käytä ainoastaan hyväksyttyjä 
laitteita, palveluja ja ohjelmistoja, kun käsittelet 
yrityksen tietoja.

Kenen vastuulla on varmistaa,  
että tietomme on suojattu?
Me kaikki olemme vastuussa tietojen 
käsittelemisestä vastuullisesti. Jos olet asiakirjan 
laatija ja tiedon omistaja, sinun on varmistettava 
oikea tietosuojataso. Yksi mahdollinen 
tapa tehdä tämä on merkitä asiakirjaan 
asianmukainen luottamuksellisuustaso. 

Olen laatinut kokousmuistion.  
Kenellä on oikeus lukea se?
Tämä riippuu kokouksen luottamuksellisuu- 
desta ja siitä, ketkä tarvitsevat tietoja työssään. 
Tiedon omistaja päättää, kenellä on oikeus 
lukea muistio – normaalisti kokouksen 
osanottajilla ja muilla asiaan liittyvien tiimien 
jäsenillä.

Kolme tärkeää asiaa

1   Pyrimme varmistamaan 
tietojemme luottamuksellisuuden, 
eheyden ja saatavuuden

2   Käsittele kaikkia ei-julkisia tietoja 
huolella

3   Vältä riskialtista internetin käyttöä

Lue lisää

Jos olet epävarma 
siitä, kuinka tietoja 
pitäisi käsitellä, voit 
lukea intranetissä 
olevia ohjeita tai 
keskustella esimiehesi 
tai paikallisen 
yritysturvallisuusyksikön 
kanssa. 

YRITYKSEN TIETO-OMAISUUS 
Tieto on arvokkainta ja arkaluontoisinta 
omaisuuttamme. Suojelemme sitä huolella ja 
noudatamme asiaankuuluvia lainsäädäntöön, 
sopimuksiin ja liiketoimintaan perustuvia vaatimuksia.
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TELIA COMPANY 15REILU KILPAILU

MÄÄRITELMÄT
Kilpailulainsäädäntö kieltää kaikki yritysten 
väliset sopimukset, yritysten yhteenliittymien 
päätökset ja yhdenmukaistetut menettelyt, 
joiden tarkoituksena on estää, rajoittaa 
tai vääristää kilpailua. Vaikkei sopimusten 
tarkoitus olisikaan tämä, ne ovat kiellettyjä,  
jos niillä on edellä mainittuja seurauksia.

Kun meillä on määräävä markkina-asema 
markkinoilla, meidän tulee olla erityisen  
tietoisia päätöstemme vaikutuksista 
asiakkaisiin, kilpailijoihin ja palveluntarjoajiin. 
Määräävä markkina-asema ei sinänsä ole 
kielletty, mutta sen väärinkäyttö on.

Kilpailusäännöt koskevat sekä muodollisia  
että epämuodollisia tilaisuuksia, kuten 
sosiaalisia tapahtumia, epävirallisia 
kokoontumisia, kokouksia ja työpajoja.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Koska yhtiömme on kansainvälinen, 
liiketoimintaamme saatetaan soveltaa 
myös kansallisen tai alueellisen tason 
kilpailulainsäädäntöä. 

Vaikka lainsäädäntö vaihtelee, se estää  
yleensä kilpailijoita jakamasta markkinoita, 
sopimasta hinnoista tai muuten vaikuttamasta 
kilpailuun. Se myös estää määräävässä 
markkina-asemassa toimivia yrityksiä 
väärinkäyttämästä asemaansa. 

Emme osallistu mihinkään toimintaan, joka  
on kilpailu- tai kartellilainsäädännön vastaista.

Varomme erityisesti ryhtymästä toimiin, 
jotka haittaavat tai vahingoittavat asiakkaita, 
kilpailijoita tai palveluntarjoajia tai joita voidaan 
pitää kilpailulakien vastaisina.

Emme myöskään tee mitään sopimuksia 
kilpailun estämiseksi, rajoittamiseksi tai 
vääristämiseksi, kuten esimerkiksi sovi 
hinnoista tai muista kauppaehdoista; rajoita 
tai säätele tuotantoa, markkinoita, teknistä 
kehitystä tai investointeja; jaa markkinoita 
tai hankintalähteitä; kohtele muita yrityksiä 
syrjivästi tai aseta niitä epäedulliseen 
kilpailuasemaan; tai edellytä sopimuksen 
ulkopuolisten tahojen hyväksyntää.

Miten toimin oikein?
Kun otat tai joku edustajistamme ottaa  
yhteyttä nykyiseen tai potentiaaliseen 
kilpailijaamme, on asianmukaista 
kilpailulainsäädäntöä noudatettava  
huolellisesti. 

Älä koskaan keskustele tai sovi (aiemmista, 
nykyisistä tai suunnitelluista) hinnoista, 
hinnoittelupolitiikoista tai -malleista, 
voittomarginaaleista tai vastaavista 
arkaluonteisista asioista. Tähän kuuluu 
myös vähimmäishinnasta sopiminen tai 
vahvojen kannustimien – esim. parempien 
sopimusehtojen – tarjoaminen jälleenmyyjälle 
vähimmäishinnan noudattamiseksi.

Älä keskustele tai sovi markkinoinnista, 
markkina-alueista, asiakkaista tai toimittajista.

Älä myöskään koskaan lupaa kieltäytyä 
asioinnista jonkin toimittajan tai asiakkaan 
kanssa tai keskustele sellaisten standardien 
käyttöönotosta, joiden tarkoituksena on 
rajoittaa teknologioiden kehittämistä tai  
käyttöä tai sulkea pois kilpailijoita, toimittajia  
tai asiakkaita, tai pyri siihen.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Mistä tiedän, onko meillä määräävä 
markkina-asema?
Määräävän markkina-aseman määritelmä 
riippuu maantieteellisestä alueesta ja 
tuotemarkkinoista – keskustele asiasta 
paikallisen Lakiasioiden edustajan kanssa.

Eräs kilpailija on lähestynyt 
minua keskustellakseen tulevasta 
markkinatilanteesta. Luulen, että puheeksi 
tulevat myös hinnat. Mitä minun tulisi tehdä?
Älä osallistu tällaiseen keskusteluun.  
Jos mahdollista, dokumentoi kieltäytymisesi 
pyynnöstä. Jos tarvitset apua, keskustele 
paikallisen Lakiasioiden edustajan kanssa.

REILU KILPAILU
Vapaa ja reilu kilpailu johtaa  
kuluttaja-asiakkaiden, yhteiskunnan ja 
liiketoimintamme kannalta parhaaseen 
tulokseen. Tuemme vapaata 
kilpailua ja eettistä toimintatapaa 
kaikissa toimintamaissamme niiden 
lainsäädännön mukaisesti.

Kolme tärkeää asiaa

1   Noudata tarkasti kulloisenkin toiminta-
alueen kilpailu- ja kartellilainsäädäntöä.

2   Älä koskaan käytä hyväksi markkinajohtajan 
asemaamme kilpailun rajoittamiseksi.

3   Pyydä tarvittaessa juridista apua 
kilpailuoikeuteen liittyvissä asioissa.

Lue lisää

Jos esiin tulee kilpailuoikeuteen liittyvä asia tai 
olet epävarma siitä, kuinka lakia sovelletaan 
tiettyyn tilanteeseen, keskustele paikallisen 
Lakiasioiden edustajan kanssa mahdollisimman 
pian, kun sopimuksia, hinnoittelupäätöksiä ja 
muita toimenpiteitä on vasta alettu suunnitella. 

Tarjoamme aina juridista neuvontaa 
kilpailuoikeusasioissa.

DON’T  
COMPETE 
UNFAIRLY 
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MÄÄRITELMÄT
Sisäpiiritiedolla tarkoitetaan tietoa, 
joka julkiseksi tullessaan vaikuttaisi 
todennäköisesti merkittävästi osakkeiden 
tai muiden arvopapereiden arvoon.

Sisäpiirikaupalla tarkoitetaan 
sisäpiiritiedon hyväksikäyttöä osakkeiden 
tai muiden arvopapereiden kaupassa tai 
tällaisen tiedon jakamista muille henkilöille, 
jotka saattaisivat käyttää niitä hyväkseen 
kaupankäynnissä.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Huolehdimme luottamuksellisten 
liiketoimintatietojen suojaamisesta 
etenkin silloin, kun niiden paljastuminen 
voisi vaikuttaa Telian tai muun yhtiön 
osakekurssiin.

Miten toimin oikein?
Sisäpiirikauppa on laitonta useimmissa 
maissa.

DON’T DO 
INSIDER 
TRADING

Älä koskaan paljasta luottamuksellisia 
liiketoimintatietoja tai sisäpiiritietoa 
ulkopuolisille – vaikka ne olisivat tulleet tietoosi 
vahingossa. Älä myöskään levitä juoruja tai 
johda muita harhaan epätarkoilla tiedoilla. 

Älä osta minkään yhtiön osakkeita tai muita 
arvopapereita, kun sinulla on hallussasi 
sisäpiiritietoa.

Nämä säännöt säilyvät voimassa myös sen 
jälkeen, kun työsuhteesi Telialla on päättynyt. 

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Satuin kuulemaan, kun joku kertoi, että 
suunnittelemme ostavamme strategisen 
toimittajan. Oletan toimittajan osakekurssin 
nousevan, kun uutinen julkistetaan.  
Voinko ostaa toimittajan osakkeita? 
Et saa ostaa osakkeita tai vihjata kenellekään 
suunnitelmista. Sisäpiiritietoon perustuva 
osakekauppa on laitonta – on kyse sitten  
Telian tai toimittajan osakkeista.

Lue lisää

Lisätietoja esimerkiksi ilmoitusvelvollisuudesta 
ja kaupankäyntikiellosta saat sisäpiirikauppaa 
koskevasta politiikastamme.

Voit myös esittää kysymyksiä ja kertoa 
mahdollisesta epäillystä rikkomuksesta 
paikalliselle Lakiasioiden edustajalle. 

SISÄPIIRIKAUPAT 
Eettinen toiminta tukee tehokkaiden 
pääomamarkkinoiden toimintaa. 
Noudatamme aina tiukimpia eettisiä 
standardeja sisäpiiritiedon suhteen.

Kolme tärkeää asiaa

1   Suojaa luottamuksellisia liiketoimintatietoja.

2   Älä tee osakekauppoja, kun sinulla on 
sisäpiiritietoa.

3   Älä johda toisia harhaan epätarkoilla 
tiedoilla.
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TELIA COMPANY 19ASIAKKAIDEN TIETOSUOJA

MÄÄRITELMÄT
Asiakkaiden tietosuoja tarkoittaa sitä, miten 
käytämme ja käsittelemme asiakkaiden 
henkilötietoja ja kunnioitamme asiakkaiden 
oikeuksia heidän tietojensa ja yksityisyyden 
suojan osalta. Tietosuoja kuuluu ihmisoikeuksiin.

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot henkilöistä, 
joiden henkilöllisyys on tiedossa tai voidaan 
saada selville lisätietoja hankkimalla ja tietoja 
yhdistelemällä.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Luottamus on liiketoimintamme ydin, joten 
tietosuojasta huolehtiminen on ensiarvoisen 
tärkeää kaikessa toiminnassamme. Tämä 
tarkoittaa tietosuojan sisällyttämistä 
luonnollisena osana päivittäiseen työhömme 
ja kaikkiin palveluihimme, prosesseihimme 
ja IT-infrastruktuuriin sekä ‘privacy by 
design’ -lähestymistavan omaksumista 
uuskehitystyössä. 

Tavoitteenamme on tarjota erittäin 
tietoturvalliset viestintäverkot ja estää luvaton 
pääsy asiakkaidemme henkilötietoihin. 
Pyrimme myös vähentämään niitä riskejä, 
joita hallitusten suorittama viestinnän valvonta 
aiheuttaa asiakkaiden ihmisoikeuksille.

Hallitsemme riskejä alati muuttuvassa 
maailmassa arvioimalla tekojemme ja 
päätöstemme vaikutuksia asiakkaiden 
tietosuojaan jatkuvasti ja ennakoivasti sekä 
noudattamalla aina kansainvälisten standardien 
ja ihmisoikeuslakien kirjainta ja henkeä, joihin 
kuuluu myös oikeus yksityisyyden suojaan. 
Tähän liittyen kunnioitamme asiakkaiden 
oikeutta yksityisyyden suojaan ja käytämme 
heidän henkilötietojaan lainmukaisesti, 
oikeudenmukaisesti ja asiakkaiden tietosuojaa 
koskevassa konsernipolitiikassamme 
kuvattujen tiukkojen standardiemme mukaan. 

Keräämme vain sellaisia merkityksellisiä 
henkilötietoja, joita tarvitsemme 
voidaksemme tarjota palvelujamme ja hoitaa 
liiketoimintaamme. Suojaamme hallussamme 
olevien tietojen luottamuksellisuutta ja eheyttä 
ja käytämme niitä vain siihen tarkoitukseen, 
jota varten olemme ne keränneet. Kun tietoja ei 
enää tarvita siihen tarkoitukseen, jota varten ne 
on hankittu, poistamme tai anonymisoimme ne, 
ellei niihin sovelleta lakiin perustuvaa pakollista 
tietojen säilytysvelvollisuutta.

Toimimme aina avoimesti, annamme 
asiakkaillemme tietoa ja tarjoamme heille 
mielekkäitä vaihtoehtoja vaikuttaa siihen, 

DON’T VIOLATE 
CUSTOMERS’ 
PRIVACY

miten hyödynnämme heidän tietojaan. 
Sitoudumme myös noudattamaan lakia ja 
tiukkoja tietosuojastandardejamme, olemme 
vastuussa niistä ja edellytämme samaa myös 
toimittajiltamme.

Miten toimin oikein?
Käsittele henkilötietoja vain työtehtäviesi 
edellyttämässä laajuudessa ja tietoturvallisesti 
ja pidä ne luottamuksellisina. Noudata kaikkia 
ennalta määriteltyjä menettelytapoja ja lakeja 
sekä sisäisiä ohjeitamme.

Ota vastuu siitä, että tunnet tietosuoja-
asiat, ja kasvata tietämystäsi niistä. Ota 
tietosuoja huomioon kaikessa toiminnassasi 
asiakastietojen koko elinkaaren ajan – 
niiden keräämisestä niiden hävittämiseen 
asti. Älä koskaan tee mitään asiakkaiden 
henkilötietoihin tai tietosuojaan vaikuttavaa 
ennen kuin olet varma siitä, että se on linjassa 
tietosuojavaatimustemme kanssa.

KÄYTÄNNÖN ESIMERKKEJÄ
Saanko käyttää asiakkaiden henkilötietoja 
mihin tahansa tarkoitukseen? 
Et. Älä koskaan kerää, katso, käytä, jaa tai 
luovuta mitään asiakkaiden henkilötietoja, 
ellet ole täysin varma siitä, että sinulla on lupa 
siihen. Jos olet epävarma, kysy esimieheltäsi 
tai paikalliselta tietosuojavastaavalta, 
jonka tehtävänä on vastata tietosuojaa ja 
henkilötietojen keräämistä tai käyttöä koskeviin 
kysymyksiin.

Ystäväsi epäilee, että hänen entisellä 
kumppanillaan on uusi suhde. Hän pyytää 
sinua katsomaan entisen kumppaninsa 
laskutustietoja, jotta saisi selville, soittaako 
hän johonkin tiettyyn numeroon usein ja 
pitkiä puheluja. Mitä sinun pitäisi tehdä? 
Asiakkaan henkilötietoja saa katsoa ja niitä saa 
käyttää ainoastaan työtehtävien suorittamiseksi 
ennalta määriteltyjen työtapojen ja sovellettavien 
lakien mukaisesti. Et saa katsoa näitä tietoja tai 
jakaa niitä ystävällesi.

Lounaalla työtoverisi kertoo sinulle 
asiakkaasta, joka on kuuluisa julkisuuden 
henkilö. Asiakkaalla on vaikeuksia maksaa 
puhelinlaskuansa vaikean taloudellisen 
tilanteensa vuoksi. Kaikkia tietenkin 
kiinnostaa hänen yksityiselämänsä – 
pitäisikö sinun kysyä tarkempia tietoja? 
Ei – sinun tulee kertoa työtoverillesi, ettei hän 
saa keskustella asiakkaiden henkilökohtaisista 
asioista kenenkään kanssa. Asiakkaiden 
henkilötiedot ovat luottamuksellisia, eikä 
niitä saa käyttää muuhun kuin työtehtävien 
suorittamiseen.

ASIAKKAIDEN TIETOSUOJA
Asiakkaat uskovat yksityisiä ja luottamuksellisia 
tietoja haltuumme. Meille on elintärkeää 
olla luottamuksen arvoisia ja kunnioittaa ja 
varmistaa asiakkaidemme yksityisyyden suoja. 
Pidämme asiakkaan tiedot luottamuksellisina 
ja käytämme niitä ainoastaan työtehtäviemme 
edellyttämällä tavalla. 

Lue lisää

Lisätietoja saat asiakkaiden 
tietosuojaa koskevasta 
konsernipolitiikasta. Voit 
myös keskustella paikallisen 
tietosuojavastaavan tai 
konsernin tietosuojajohtajan 
kanssa.

Voit ilmoittaa 
huolenaiheistasi tai 
mahdollisista rikkomuksista 
turvallisen Speak-Up Line 
-verkkoportaalimme kautta.

Kolme tärkeää asiaa 

1   Asiakkaiden tietosuoja on 
otettava huomioon kaikessa 
toiminnassamme.

2   Käsittele henkilötietoja vain 
työtehtäviesi edellyttämässä 
laajuudessa. 

3   Pidä kaikki henkilötiedot 
luottamuksellisina ja käsittele 
niitä tietoturvallisesti.
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MÄÄRITELMÄT
Ilmaisunvapaus on keskeinen ihmisoikeus, 
jonka lähtökohtana on ihmisarvo.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Kunnioitamme ja edistämme kansainvälisiä 
ihmisoikeussäännöksiä, joihin sisältyy 
asiakkaidemme oikeus ilmaisunvapauteen  
ja tietosuojaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että ilmaisemme aina 
huolemme, jos uudet lainsäädännölliset, 
hallinnolliset, lisenssejä tai lakien toimeenpanoa 
koskevat pakottavat säännökset saattavat 
mielestämme heikentää käyttäjien 
ilmaisunvapautta tai tietosuojaa.

Lisäksi tämä tarkoittaa, että suojaamme, 
edistämme ja tuemme ilmaisunvapautta ja 
tietosuojaa tekemällä vastuullisia päätöksiä 
ja toimimalla mahdollisimman avoimesti 
hallitusten suorittaman viestinnän valvonnan  
ja rajoittamisen suhteen.

Yhtenä haasteenamme on varmistaa, että 
arvioimme huolellisesti hallitusten epätavalliset 
pyynnöt ja vaatimukset, jotka voivat rajoittaa 
asiakkaidemme ilmaisunvapautta. Suostumme 
tällaisiin pyyntöihin ja vaatimuksiin vain sikäli 
kuin se on välttämätöntä.

Emme sekaannu toimintamaidemme 
politiikkaan, mutta yhtiömme johto tukee 
avoimesti selkeää ja läpinäkyvää lainsäädäntöä 
yhtiömme periaatteiden mukaisesti. Pidämme 
myös yllä vuoropuhelua hallitusten ja muiden 

ILMAISUNVAPAUS
Ilmaisunvapaus ja tietosuoja ovat 
liiketoimintamme ydin. Suojaamme 
ja tuemme kaikkien asiakkaidemme 
oikeutta vaihtaa ajatuksia ja 
edistämme entistä avoimempien 
yhteiskuntien kehitystä. 

sidosryhmiemme kanssa liiketoimintaamme 
ja asiakkaiden oikeuksiin vaikuttavasta 
sääntelystä.

Miten toimin oikein?
Edistääksesi kaikkien ilmaisunvapautta ja 
tietosuojaa sinun tulee välttää ja vähentää 
käyttäjien ilmaisunvapauteen kohdistuvia 
riskejä. Puolusta aina yleismaailmallista 
oikeutta etsiä, saada ja jakaa tietoja ja 
ajatuksia minkä tahansa viestintävälineen 
avulla ja yli kansallisten rajojen.

Jos saat tietoosi epätavallisia pyyntöjä 
tai vaatimuksia, jotka saattavat vakavasti 
heikentää ilmaisunvapautta ja tietosuojaa, 
arvioi ne ja vie asia eteenpäin, jotta voimme 
tulkita pyynnön mahdollisimman tarkasti ja 
menetellä oikein.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Toimitusjohtajamme on todennut 
julkisuudessa, että Telia on vahvasti sitoutunut 
kunnioittamaan ja tukemaan ilmaisunvapautta. 
Myös verkkomme ja palvelumme tukevat näitä 
periaatteita.

Olemme myös yhdessä kilpailijoidemme 
kanssa päättäneet edistää ilmaisunvapautta. 
Julkaisemme raportteja lainsäädännön 
toimeenpanosta (Law Enforcement Disclosure 
Reports), jotka auttavat sidosryhmiämme 
lisäämään tietämystään ja ymmärrystään ja 
kannustavat kaikkia entistä avoimempaan 
toimintaan.

Kolme tärkeää asiaa

1   Kunnioitamme ja edistämme 
ilmaisunvapautta ja käyttäjien 
yksityisyyden suojaa. 

2   Vältä ilmaisunvapauteen ja käyttäjien 
tietosuojaan liittyviä riskejä ja vähennä 
niiden mahdollisia kielteisiä vaikutuksia.

3   Puolusta käyttäjien oikeuksia, jos uudet 
säännökset voivat vaikuttaa kielteisesti 
yksilöiden ilmaisunvapauteen ja 
tietosuojaan.

Lue lisää

Lisätietoja saat ilmaisunvapautta koskevasta 
politiikastamme. 

Meillä on myös käytössä työkalu, jolla voimme 
arvioida ja ohjata eteenpäin sellaisia hallitusten 
esittämiä pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka 
voivat vakavasti heikentää asiakkaidemme 
ilmaisunvapautta ja tietosuojaa.

DON’T DISRESPECT 
FREEDOM OF 
EXPRESSION

160503 Telia Ethics Newspaper print master_FI.indd   20 31.8.2016   12:58:28



TELIA COMPANY 21ILMAISUNVAPAUS

160503 Telia Ethics Newspaper print master_FI.indd   21 31.8.2016   12:58:40



EETTISET TOIMINTAOHJEET22 VIESTINTÄ JA MEDIASUHTEET

160503 Telia Ethics Newspaper print master_FI.indd   22 31.8.2016   12:59:31



TELIA COMPANY 23VIESTINTÄ JA MEDIASUHTEET

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Kaiken viestintämme tulee olla ennakoivaa, 
avointa, suoraa, merkityksellistä ja 
palveluhenkistä.

Annamme kaikki tiedot paikallisten lakien 
ja pörssiyhtiöitä koskevien sääntöjen ja 
vakiintuneiden käytäntöjen mukaisesti.

Miten toimin oikein?
Toimi vastuullisesti ja käytä tervettä järkeä – 
olet henkilökohtaisesti vastuussa blogeissa, 
twiiteissä, wikisivustoilla ja yleensä 
sosiaalisessa mediassa julkaisemastasi 
sisällöstä. Älä koskaan puhu liikevaihdosta, 
tulevista projekteista, hinnoittelupäätöksistä, 
julkaisemattomista taloudellisista tuloksista 
tai muista luottamuksellisista asioista.

Tarkista aina, mitä olet kirjoittanut. Jos se 
saa sinut vähänkin vaivautuneeksi, kannattaa 
ehkä nukkua yön yli ennen kuin julkaiset sen.

Käsittele kaikkea laajemmalle 
henkilöstöjoukolle suunnattua sisäistä 
viestintää yhtä huolella kuin julkista 
viestintää, ja pidä itsesi ajan tasalla  
työtäsi koskevista asioista.

DON’T 
POST 
WITHOUT 
THINKING

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Mikä on työni kannalta asianmukaista 
sisältöä sosiaalisessa mediassa?
Keskustele esimiehesi tai viestinnän tai 
HR:n edustajan kanssa. He voivat auttaa 
asian määrittelyssä.

Toimittaja soittaa yllättäen ja haluaa 
esittää minulle kysymyksiä. Mitä minun 
pitäisi tehdä?
Ota toimittajan yhteystiedot ylös ja tarjoudu 
soittamaan pian takaisin. Keskustele sen 
jälkeen mediavastaavan kanssa, niin voitte 
yhdessä päättää, kuinka vastata.

Mitä minun pitäisi tehdä, jos havaitsen 
sääntöjenvastaisuuksia, jotka voisivat 
kiinnostaa mediaa?
Ota välittömästi yhteyttä esimieheesi 
tai mediavastaavaan tai tiedottajaan, 
jotta ongelmaan voidaan puuttua. Voit 
myös ilmoittaa eettisten toimintaohjeiden 
rikkomuksista Speak-Up Linen kautta.

Kolme tärkeää asiaa

1   Viestintämme tulee olla ennakoivaa, avointa, 
suoraa, merkityksellistä ja palveluhenkistä.

2   Toimi harkiten ja vastuullisesti julkaistessasi 
viestejä tai kommentteja verkossa.

3   Käsittele laajalle joukolle suunnattua sisäistä 
viestintää kuin se olisi julkista.

VIESTINTÄ JA MEDIASUHTEET
Viestimme avoimesti, yhteisiä arvojamme 
heijastavilla tavoilla. Toimimalla näin 
johdonmukaisesti voimme rakentaa ja 
ylläpitää vahvaa julkista brändimielikuvaa, 
joka tukee liiketoimintaamme.

Lue lisää

Jos kaipaat lisätietoja, keskustele yksikkösi 
mediavastaavan tai tiedottajan kanssa. 

Voit ilmoittaa huolenaiheistasi tai mahdollisista 
rikkomuksista turvallisen Speak-Up Line 
-verkkoportaalimme kautta.
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Kolme tärkeää asiaa

1   Älä ota suoraan yhteyttä toimittajiin – 
Hankinta hoitaa sen

2   Hankintaprosessien noudattamatta 
jättäminen tai saatavilla olevien työkalujen 
käyttämättä jättäminen voi aiheuttaa 
meille taloudellisia, toiminnallisia ja 
maineeseen liittyviä riskejä.

3   Älä anna lahjoja, lahjuksia tai 
laittomia maksuja toimittajille ja muille 
sopimuskumppaneille tai vastaanota 
niitä heiltä.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Haluamme, että meitä pidetään 
oikeudenmukaisina ja ammattimaisina, 
joten noudatamme työssämme 
tiukimpia liiketoiminnan etiikkaan ja 
hankintakäytäntöihin liittyviä vaatimuksia. 
Odotamme myös toimittajiemme ja muiden 
sopimuskumppaniemme noudattavan 
samoja tiukkoja vaatimuksia. Prosessien 
noudattamatta jättäminen tai saatavilla  
olevien työkalujen käyttämättä jättäminen  
voi aiheuttaa meille taloudellisia,  
toiminnallisia ja maineeseen liittyviä riskejä.

Valitsemme toimittajat oikeudenmukaisten, 
ennalta määriteltyjen kriteerien ja avoimen 
tarjouskilpailuprosessin perusteella.  
Toimittajille asetettavat yritysvastuu-  
ja muut vaatimukset on esitetty yhtiön 
toimittajasäännöissä (Supplier Code of 
Conduct) ja muissa asiakirjoissa.

Hankintaosastomme vastaa kaikista ostoista 
ja hankintasopimusneuvotteluista ja myös 
allekirjoittaa toimittajien kanssa tehtävät 
sopimukset. Kaikki ostomme edellyttävät 
kirjallista ostotilausta (Purchase Order, PO) 
ennen kuin mitään tavaroita tai palveluja 
voidaan toimittaa. Emme maksa laskuja,  
joissa ei ole ostotilausnumeroa.

Miten toimin oikein?
Käytä aina hankintajärjestelmää ostokehotteen 
tekemiseen. Älä ota suoraan yhteyttä 
toimittajiin. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä 
paikalliseen hankintayksikköön.

Hyväksy ostotilaukset, sopimukset, tavaroiden 
ja palvelujen vastaanotto ja laskut huolellisesti 
ja ajallaan ja merkitse mahdolliset virheet tai 
ristiriidat. 

Älä koskaan anna lahjoja, lahjuksia tai muita 
laittomia maksuja toimittajille tai muille 
sopimuskumppaneilla tai vastaanota niitä 
heiltä, äläkä jaa luottamuksellisia tietoja, 
kuten ostohintoja, hankintaprojekteja 
tai sopimusehtoja yhtiön sisällä tai sen 
ulkopuolella.

Jos olet epävarma tai saat tiedon mahdollisesta 
tai todellisesta eturistiriidasta, keskustele 
asiasta esimiehesi, Lakiasioiden tai Ethics and 
Compliance Office -yksikön kanssa.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Kuka valitsee uudet toimittajat? 
Pidämme tarpeidemme määrittelyn ja 
toimittajien valinnan selvästi erillään. 

Velvollisuutesi on ottaa Hankintaan ajoissa 
yhteyttä, kun sinulla on ostotarpeita. Hankinta 
vastaa toimittajien arvioinnista ja valinnasta 
(yhteistyössä kanssasi). 

VASTUULLISET HANKINNAT
Hankintatoiminta edistää 
kilpailukykyämme ja kannattavuuttamme. 
Hankintatoiminta tukee yhtiömme 
liiketoimintaa käyttämällä vakioituja 
prosesseja, työkaluja, sääntöjä ja 
hallintotapaa. Ostamalla vastuullisesti 
voimme rakentaa luotettavia, 
pitkäaikaisia liikesuhteita toimittajien 
ja muiden sopimuskumppaneiden 
kanssa ja käyttää yhtiön resursseja 
mahdollisimman tehokkaasti.

Lue lisää

Lisätietoja saat 
hankintapolitiikasta, 
toimittajasäännöistä 
ja muista hankintaan 
liittyvistä ohjeista.

Voit myös keskustella 
paikallisen 
hankintayksikön 
kanssa.

DON’T BUY 
IRRESPONSIBLY

Hankintakäytäntömme auttaa meitä 
ostamaan parasta laatua kilpailukykyiseen 
hintaan ja varmistaa, että tavarat ja palvelut 
täyttävät sekä liiketoimintamme tarpeet että 
yritysvastuuseen liittyvät tarpeemme.

Kuka saa allekirjoittaa 
toimittajasopimuksia? 
Toimittajasopimukset tulee aina tehdä 
kirjallisesti. Sopimusten allekirjoittajana tai 
toisena allekirjoittajana toimii valtuutettu 
Hankinnan edustaja, kun sisäisten 
sidosryhmien edustajat ovat ne liiketoiminnan 
puolesta ensin hyväksyneet. Sopimukset tulee 
aina allekirjoittaa ja viedä hankintajärjestelmään 
ennen kuin ostoja voidaan tehdä.

Jos minun tarvitsee ostaa palveluja tai 
tuotteita, voinko lähettää tarjouspyynnön 
mahdollisille toimittajille?
Ei, et saa ottaa itse yhteyttä mahdollisiin 
toimittajiin. Luo sen sijaan ostokehote 
hankintajärjestelmään. Sen jälkeen Hankinta 
kysyy sinulta tarvittaessa lisätietoja tai ottaa 
suoraan yhteyttä mahdollisiin toimittajiin.

Mistä löydän tietoa ostoprosessista ja 
työkaluista?
Löydät tietoa ostoprosessista ja työkaluista 
intranetistä. Jos olet epävarma jostain asiasta, 
keskustele paikallisen hankintayksikön kanssa.

160503 Telia Ethics Newspaper print master_FI.indd   24 31.8.2016   12:59:31



TELIA COMPANY 25VASTUULLISET HANKINNAT

160503 Telia Ethics Newspaper print master_FI.indd   25 31.8.2016   13:00:49



EETTISET TOIMINTAOHJEET26 REILU TYÖ JA MONIMUOTOISUUS

160503 Telia Ethics Newspaper print master_FI.indd   26 31.8.2016   13:02:38



TELIA COMPANY 27REILU TYÖ JA MONIMUOTOISUUS

MÄÄRITELMÄT
Työvoiman monimuotoisuus tarkoittaa 
ympäristöä, johon kuuluu ihmisiä monista  
eri taustoista, ja jossa noudatetaan reilun  
työn käytäntöjä.

Monimuotoisuuteen liittyvien hankkeiden 
tavoitteena on kasvattaa henkilöstön 
monimuotoisuuteen liittyvää lisäarvoa. 
Johtamisprosessien suunnittelussa pyrimme 
kehittämään ja ylläpitämään työpaikkaa, 
missä kaikki työntekijät voivat antaa täyden 
panoksensa.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Haluamme tarjota hyvän työympäristön,  
jossa kaikilla työntekijöillä on reilut työsuhteen 
ehdot. Jos me kaikki sitoudumme aktiivisesti 
toteuttamaan yhtiön arvoja ja toimintatapoja, 
sillä on merkittävä positiivinen vaikutus. 

Noudatamme kansainvälisiä ihmisoikeuksia ja 
työelämän oikeuksia koskevia sääntöjä. Tämä 
tarkoittaa, että kunnioitamme kansainvälisiä 
ihmisoikeuksia ja työskentelemme niiden 
mukaisesti, emmekä koskaan käytä lapsi-  
tai pakkotyövoimaa.

Lisäksi tarjoamme turvallisen ja terveen 
työympäristön, joka täyttää tai ylittää 
voimassa olevat kansainväliset vaatimukset 
ja lainsäädännön ja jossa työolosuhteet ovat 
paikallisten lakien ja työehtosopimusten 
mukaiset. Kaikilla työntekijöillä on oikeus 
muodostaa ammattiyhdistyksiä ja liittyä  
niihin sekä olla mukana työehtosopimuksissa.

DON’T BE 
A BULLY

Kaikilla työntekijöillä tulee olla yhdenvertaiset 
mahdollisuudet osaamisensa, kokemuksensa 
ja suorituksensa perusteella riippumatta 
sukupuolesta, rodusta, etnisyydestä, uskon- 
nosta, iästä, vammaisuudesta, seksuaalisesta 
suuntautuneisuudesta, kansallisuudesta, 
poliittisesta kannasta, ammattiliittoon 
kuulumisesta, sosiaalisesta taustasta ja/tai 
sovellettavan lain turvaamista seikoista.  
Meillä on nollatoleranssi syrjinnän, häirinnän  
ja kiusaamisen suhteen.

Miten toimin oikein?
Kohtele aina muita työntekijöitä kunnioittavasti, 
arvostavasti ja ystävällisesti. Näin kaikilla 
on työpaikka, jossa ei esiinny sukupuoleen, 
rotuun, etnisyyteen, uskontoon, ikään tai 
muuhun ominaisuuteen liittyvää häirintää. 

Noudata kaikkia sovellettavia työhön ja 
työsuhteeseen liittyviä lakeja sekä henkilöstö- 
politiikkaamme. Huolehdi erityisesti siitä, ettet 
koskaan kiusaa, kohtele kaltoin tai syrji ketään. 
Tähän sisältyy fyysinen tai sanallinen uhkailu  
tai nöyryyttäminen. 

Ota huomioon, että kaikilla ei ole samanlainen 
huumorintaju, joten vältä kertomasta juttuja  
tai vitsejä, joita voidaan pitää sopimattomina. 
Älä myöskään jaa tai pidä esillä materiaalia, 
jota voidaan pitää loukkaavana.

Jos havaitset työpaikalla käytöstä, jota  
ei voi pitää sopivana tai hyväksyttävänä,  
ilmoita siitä esimiehellesi tai paikalliselle  
HR-yksikölle mahdollisimman pian.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Esimieheni puhuu meille nöyryyttävällä  
ja uhkaavalla tavalla. Joskus hän haukkuu 
meitä kokouksissa. Mitä minun pitäisi 
tehdä?
Sinulla on oikeus työskennellä ympäristössä, 
jossa ei esiinny lainvastaista uhkailevaa, 
vihamielistä tai loukkaavaa käytöstä. Raportoi 
ongelmasta yksi-yli-yhden esimiehellesi tai  
HR-yksikköön – he auttavat sinua 
ratkaisemaan tilanteen. 

Työtoverini lausui kommentin, joka sai 
minut tuntemaan itseni vaivautuneeksi. 
Onko se häirintää?
Kaikkia negatiivisia tai kriittisiä kommentteja 
ei voida pitää uhkailevina, vihamielisinä tai 
loukkaavina. Jos tunnet olosi vaivautuneeksi, 
kerro asiasta ensin omalle esimiehellesi. Voit 
myös ottaa yhteyttä HR-yksikköön tai ilmoittaa 
asiasta Speak-Up-Linen kautta. 

Mitä teen, jos saan sähköpostiviestin, 
jossa on loukkaavia vitsejä tai loukkaavaa 
kielenkäyttöä?
Vitsit, joita voidaan pitää loukkaavina, eivät 
kuulu työpaikalle, eikä niitä pitäisi lähettää 
yhtiön sähköpostissa, riippumatta siitä,  
kenelle ne on tarkoitettu. Voit kertoa 
lähettäjälle, että mielestäsi sähköpostiviestin 
sisältö oli loukkaavaa. Voit myös ilmoittaa 
asiasta omalle esimiehellesi, HR-yksikköön  
tai Ethics and Compliance Office -yksikköön.

Kolme tärkeää asiaa 

1   Edistämme aktiivisesti henkilöstömme 
monimuotoisuutta.

2   Jokaisella on oikeus työpaikkaan,  
jossa ei esiinny häirintää eikä syrjintää.

3   Kohtele kaikkia työtovereitasi 
kunnioittavasti, arvostavasti ja ystävällisesti.

REILU TYÖ JA MONIMUOTOISUUS
Vahva kulttuurimme ja kilpailukykymme 
edellyttävät, että tunnistamme ja 
palkkaamme parhaat osaajat ja 
pidämme heidät yhtiössä. Olemme 
sitoutuneet toteuttamaan reilun työn 
käytäntöjä ja torjumaan aktiivisesti 
kaikkia laittoman syrjinnän muotoja. 

Lue lisää

Lisätietoja saat 
henkilöstöpolitiikastamme. 
Jos sinulla on kysyttävää 
aiheesta, keskustele 
esimiehesi kanssa tai 
ota yhteyttä paikalliseen 
HR-yksikköön. 

Voit ilmoittaa 
huolenaiheistasi tai 
mahdollisista rikkomuksista 
turvallisen Speak-Up Line 
-verkkoportaalimme kautta.
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TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Tarjoamme ja ylläpidämme terveellisiä ja 
turvallisia työympäristöjä, jotka täyttävät 
tai ylittävät kansallisten ja kansainvälisten 
säännösten asettamat vaatimukset. 

Priorisoimme erityisesti sellaisia prosesseja, 
palveluja ja työtapoja, joilla voidaan vähentää 
yksilöihin kohdistuvia kielteisiä vaikutuksia.

Turvallisuus on tärkein tekijä kaikissa 
päätöksissämme, mutta terveelliseen ja 
turvalliseen työympäristöön liittyy muutakin 
kuin tapaturmien estäminen – sekä fyysinen 
että psykososiaalinen hyvinvointi ovat myös 
tärkeitä.

Miten toimin oikein?
Ota itse vastuu omasta terveydestäsi ja 
turvallisuudestasi varmistamalla, että  
ymmärrät turvallisuuteen liittyvät säännöt  
ja menettelytavat ja noudatat niitä.

Voit myös osaltasi parantaa työympäristön 
turvallisuutta puuttumalla vaaratilanteisiin ja 
raportoimalla niistä, kunhan et itse tai kukaan 
muukaan joudu tämän takia vaaraan. 

DON’T
ENDANGER
YOURSELF
OR OTHERS

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Jotta terveys ja turvallisuus pysyvät 
tärkeimpinä mielessä, kysy itseltäsi ja 
tiimiltäsi seuraavat kysymykset:

• Onko tiimissämme jokapäiväistä terveys- 
ja turvallisuuskulttuuria? Miten hyvin se 
toimii? Miten voimme parantaa sitä?

• Kuinka terveellinen työympäristö edistää 
liiketoimintaamme?

• Millaisia terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä riskejä tiimissämme on?

• Onko meillä suunnitelmaa riskien 
tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi ja 
korjaamiseksi?

• Osaammeko raportoida vaaratilanteista, 
tapaturmista tai työperäisistä vammoista?

• Miten voimme edistää hyvää terveyttä ja 
hyvinvointia tiimissämme?

TYÖTERVEYS JA -TURVALLISUUS 
Useimmat tapaturmat, vahingot, 
vammat, työperäiset sairaudet ja 
vaaralliset toimet ja olosuhteet ovat 
estettävissä. Haluamme turvata 
kaikkien työntekijöidemme ja muiden 
yhtiöllemme työskentelevien terveyden ja 
turvallisuuden kaikkialla, missä toimimme.

Lue lisää

Lisätietoja saat työterveys- ja 
-turvallisuuspolitiikastamme.

Voit ilmoittaa huolenaiheistasi tai 
mahdollisista terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvistä asioista turvallisen Speak-Up Line 
-verkkoportaalimme kautta.

Kolme tärkeää asiaa 

1   Terveellinen ja turvallinen 
työpaikka on jokaisen vastuulla. 

2   Kyse on muustakin kuin 
tapaturmien ehkäisemisestä.

3   Mieti, mitkä seikat koskevat 
omaa tiimiäsi.
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TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Varmistamme, että työmatkat ja kokoukset ovat 
aina tuottavia ja turvallisia sinulle työntekijänä 
ja että ne on järjestetty kustannustehokkaasti.

Löydät työmatkojen turvallisuuteen liittyviä 
tietoja intranetistä.

Miten toimin oikein?
Noudata aina hyväksyttyä varausprosessiamme 
– ks. matkustusta ja kuluja koskevat ohjeet. 

Kaikki matkat edellyttävät matkasuunnitelmaa, 
jonka esimies on hyväksynyt. Pyri aina 
matkustamaan kustannustehokkaimmalla 
tavalla. Normaalisti varaamme Economy-
luokan lippuja ja käytämme sovittuja 
vakiopalvelutasoja esim. hotelleissa ja 
autonvuokrauksessa. Käytä työmatkoihin 
liittyviä bonuksia, paljon matkustavien ohjelmiin 
liittyviä korvauksia ja kanta-asiakaskortteja 
ainoastaan tuleviin työmatkoihin.

Henkilökohtainen turvallisuutesi on 
matkustaessasi ensiarvoisen tärkeää.  
Tutustu intranetin matkustusturvallisuussivuihin 
ja tämänhetkisiin matkustukseen liittyviin 
riskeihin. Matkustamista korkean riskin maihin 
on rajoitettu, ja se edellyttää esimiehen 
hyväksyntää. 

Valmistaudu matkaan hyvin ja tutustu 
kohteeseen etukäteen. Kirjoita muistiin 
hotellien yhteystiedot, paikalliset yhteyshenkilöt 
ja matkustusturvallisuudesta vastaava 
tukipalvelumme, jotta saat tarvittaessa 
nopeasti apua. Myös Control Risks -palvelu 
tarjoaa tukea mobiilisovelluksen avulla 
sekä puhelimitse. Pysy aina valppaana, kun 
matkustat, jotta osaat toimia tilanteen mukaan.

Käsittele yhtiön asiakirjoja ja muuta 
luottamuksellista tietoa huolellisesti. Kun 
matkustat, joku voi helposti kuulla keskustelusi 
ja puhelusi tai lukea asiakirjojasi ja esityksiäsi. 
Pidä siis matalaa profiilia ja vältä paljastamasta 
yhtiön logoa tai mainitsemasta työtovereidesi 
ja yritysten nimiä keskusteluissa. Käytä 
kannettavassa tietokoneessasi näytön 
suojakalvoa tietojen suojaamiseksi.

Työmatkoilla olet yhtiön edustaja. Tietojen 
hankkiminen matkakohteesta etukäteen  
auttaa sinua kunnioittamaan paikallista 
kulttuuria ja paikallisia tapoja. Älä koskaan  
osta seksipalveluja työmatkalla – edes  
työajan ulkopuolella.

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Ennen kuin ryhdyt matkavalmisteluihin, 
mieti ensin, riittäisikö virtuaalinen yhteistyö. 
Voit säästää kustannuksia käyttämällä 
videoneuvottelu-, puhelinneuvottelu- ja 
verkkoneuvottelutyökaluja. Vältä matkustuksen 
aiheuttamaa häiriötä ja ajanhukkaa ja pienennä 
ympäristövaikutuksiamme.

Aina ei ole välttämätöntä matkustaa 
kokoukseen, mutta ole realistinen – jos  
sinun on mentävä, niin sinun on mentävä.

Kun suunnittelet ryhmämatkaa, mieti, onko 
kaikkien todella järkevää matkustaa. Jos 
on, niin suunnittele matka etukäteen hyvin, 
jotta osanottajille jää riittävästi aikaa lippujen 
varaamiseen. Kun osallistujat matkustavat 
tilaisuuteen monelta eri paikkakunnalta, valitse 
paikka, johon matkustamisesta aiheutuu 
pienimmät matkakulut.

Lue matkavakuutuksestamme, ota mukaasi 
kopio vakuutustiedoista ja vakuutusnumerosta 
ja kirjoita muistiin paikallisen matkatoimistosi 
puhelinnumero siltä varalta, että satut 
tarvitsemaan sitä matkan aikana. Yritä 
aina välttää tekemästä turhia muutoksia 
matkasuunnitelmaasi, jos niistä aiheutuu 
lisäkustannuksia. 

Kolme tärkeää asiaa 

1   Työmatkoilla edustat yhtiötämme. 

2   Matkustus ei ole aina välttämätöntä 
– harkitse virtuaalista yhteistyötä ja 
ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja.

3   Noudata hyväksyttyjä prosesseja 
ja käytä sopimuskumppaneitamme 
varatessasi matkaa.

DON’T TRAVEL 
IF YOU DON’T 
NEED TO
MATKUSTUS
Terveys, turvallisuus ja  
ympäristövastuu ovat tärkeimpiä  
asioita matkustaessamme. Jotta  
saamme matkasta mahdollisimman  
paljon irti, pidämme myös kustannukset 
ja ajankäytön tiukasti hallinnassa.

Lue lisää

Lisätietoja saat matkustusta ja kuluja  
koskevista ohjeistamme ja turvallisuus- 
politiikastamme sekä intranetistä.
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MÄÄRITELMÄ
Rahanpesu  tarkoittaa prosessia, jolla rikolliset 
peittävät rikollisesta toiminnasta saatujen 
varojen alkuperäisen omistajuuden ja hallinnan 
ja saavat varat näyttämään siltä kuin niiden 
lähde olisi laillinen. 

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Olemme tarkkoja siinä, että suoritamme  
kaikki taloudelliset toimenpiteet avoimesti  
ja eettisesti.

Tämä tarkoittaa sitä, ettemme koskaan asioi 
epäiltyjen rikollisten kanssa, avusta rikollisen 
omaisuuden hankinnassa tai hallinnassa tai 
väärennä tai tuhoa merkityksellisiä asiakirjoja. 
Emme myöskään osallistu liiketoimiin, joissa 
on mukana siihen liittymättömiä osapuolia 
tai joihin liittyy epätavallisia maksutapoja tai 
epänormaaleja ehtoja.

Nykyisten tai potentiaalisten asiakkaiden 
tai toimittajien seurassa toimimme aina 
ammattimaisesti, emmekä tuhlaile.

Miten toimin oikein?
Tee kaikki kaupat ja taloudelliset toimenpiteet 
täysin avoimesti ja vakiintuneiden 
prosessiemme mukaisesti.

Ilmoita aina epäilyttävistä liiketoimista ja 
mahdollisesta tai toteutuneesta rahanpesusta 
ja tee kolmansille osapuolille due diligence 
-tarkastukset ennen kuin osallistut mihinkään 
liiketoimeen.

DON’T 
LAUNDER 
MONEY
RAHANPESU
Noudattamalla vakioprosesseja 
ja tekemällä kaikki taloudelliset 
toimenpiteet avoimesti varmistamme, 
että ansaitsemme kaiken liikevaihtomme 
eettisesti ja laillisesti.

Lue lisää

Saat lisätietoja ja voit ilmoittaa huolenaiheista 
tai mahdollisista rikkomuksista ottamalla 
yhteyttä Group Ethics and Compliance 
-yksikköön tai paikalliseen Ethics and 
Compliance Officeriin.

Kolme tärkeää asiaa

1   Toimimme taloudellisissa asioissa aina 
avoimesti ja eettisesti.

2   Emme osallistu liiketoimiin, joissa on 
mukana siihen liittymättömiä osapuolia 
tai joihin liittyy epätavallisia maksutapoja 
tai epänormaaleja ehtoja.

 3   Suoritamme due diligence -tarkastuksen 
kolmansista osapuolista ennen kuin 
ryhdymme mihinkään liiketoimeen.
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MÄÄRITELMÄT
Ympäristövaikutus on se vaikutus, joka 
tuotteella tai palvelulla on ympäristöön. 
Vaikutus tulee huomioida tuotteen koko 
elinkaaren ajalta – tuotannosta hävittämiseen.

Kasvihuonepäästöt ovat kaasuja, jotka 
aiheuttavat maapallon ilmaston lämpenemistä. 
Ne tulisi pitää mahdollisimman pieninä.

TOIMI OIKEIN
Mitä tämä tarkoittaa Telia Companylla?
Keskeisiä ympäristövaikutuksiamme ovat 
energiankäyttö, kasvihuonekaasut ja 
jäte. Voimme vähentää näitä vaikutuksia 
rakentamalla energiatehokkaita verkkoja 
ja käyttämällä mahdollisuuksien mukaan 
uusiutuvaa energiaa, kuten vihreää sähköä ja 
aurinkoenergiaa, fossiilisten polttoaineiden, 
kuten dieselin, bensiinin ja maakaasun, sijaan.

Minimoimme jätteen määrän, kierrätämme 
jätteemme asianmukaisesti ja kehitämme 
ja tarjoamme palveluja, jotka auttavat 
asiakkaitamme vähentämään toimintansa 
ympäristövaikutuksia.

Ostamalla ainoastaan ympäristövastuullisilta 
toimittajilta voimme edelleen vähentää 
liiketoimintamme ympäristövaikutuksia.

Miten toimin oikein?
Mieti liiketoimintapäätöstesi 
ympäristövaikutuksia lyhyellä ja pitkällä 
aikavälillä – halvin ratkaisu ei usein ole 
ympäristön kannalta paras.

Muista kolme R:ää – Reduce, Reuse and 
Recycle – ja vähennä paperin ja sähkön 
kulutusta, käytä laitteita uudelleen ja  
kierrätä jätettä.

Vältä matkustamisesta aiheutuvia 
ympäristövaikutuksia ja kuluja tekemällä 

DON’T WASTE
RESOURCES

ensisijaisesti virtuaalista yhteistyötä. Jos sinun 
täytyy matkustaa, harkitse lähiliikenteen tai 
junan käyttöä lentämisen tai autolla ajon sijaan. 

KÄYTÄNNÖN 
ESIMERKKEJÄ
Mitä voin kertoa asiakkaalle, joka kysyy, 
ovatko palvelumme ympäristöystävällisiä? 
Palvelumme auttavat sekä kuluttajia että 
yritysasiakkaita olemaan vuorovaikutuksessa 
etäyhteyden avulla, jolloin ympäristövaikutus 
on pienempi kuin matkustettaessa. Lisäksi 
ne mahdollistavat fiksumpia toimintatapoja ja 
tehokkaampia prosesseja, joilla on vähemmän 
ympäristövaikutuksia. Yhtiömme hiilijalanjälki 
on hyvin pieni, lähinnä siksi, että ostamme 
vihreää sähköä Ruotsissa ja Euroopan alueella. 
Meillä ei ole erillistä ”vihreää tuotevalikoimaa”, 
vaan kaikki palvelumme ovat vihreitä.

Miten ympäristövastuullinen toiminta  
auttaa alentamaan kustannuksia? 
Sähkö, bensiini ja diesel eivät ole ilmaisia 
resursseja. Jos käytämme niitä vähemmän, 
kulumme pienenevät. Jätteen määrän 
väheneminen merkitsee pienempiä 
jätehuoltokustannuksia. Parantamalla jätteiden 
kierrätystä parannamme mahdollisuuksia 
käyttää uudelleen ja jälleenmyydä esimerkiksi 
asiakkaiden meille palauttamia puhelimia. 

Mitä ympäristövastuu merkitsee 
päivittäisessä työssä? 
Olemme implementoimassa ISO 14001 
-standardin mukaista ympäristöjärjestelmää. 
Monissa tarjouspyynnöissä edellytetään 
sitä, ja se on erinomainen työkalu 
ympäristövaikutusten järjestelmälliseksi 
hallitsemiseksi. Tämä tarkoittaa, että 
arvioimme jatkuvasti merkittävimpiä 
ympäristövaikutuksiamme ja asetamme 
niitä koskevia tavoitteita esimerkiksi 
energiatehokkuuden, päästöjen ja jätteen 
käsittelyn suhteen. 

YMPÄRISTÖVASTUU 
Suunnittelemme verkkoja ja toimitamme 
palveluja siten, että aiheutamme 
mahdollisimman vähän haitallisia 
ympäristövaikutuksia. Autamme  
myös asiakkaitamme ja toimittajiamme 
vähentämään ympäristövaikutuksiaan.

Lue lisää
Lisätietoja saat ympäristöpolitiikastamme 
ja voit myös lähettää 
sähköpostia osoitteeseen 
sustainability-group@teliacompany.com.

Kolme tärkeää asiaa 

1   Kartoita mahdollisuuksia vähentää 
energiankulutusta, kasvihuonepäästöjä 
ja jätettä.

2   Ympäristövaikutusten vähentäminen 
voi auttaa meitä myös karsimaan 
kustannuksia.

3   Mieti tekemiesi liiketoimintapäätösten 
ympäristövaikutuksia.
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MITEN TOIMIN OIKEIN?
Reagoi aina nopeasti, jos epäilet tai todistat 
eettisten toimintaohjeiden rikkomusta. 

Jos epäilet toimittajan, asiakkaan tai muun 
liiketoimintakumppanin rikkovan ohjeita 
tai sinulla on huolenaiheita, jotka liittyvät 
Telian sisäiseen toimintaan, ota ensin 
yhteyttä esimieheesi, HR-yksikköön tai 
Lakiasiat-yksikköön. 

Jos sinulla on vakavampia huolenaiheita,  
voit myös käyttää Speak-Up Linea.

SPEAK-UP LINE
Speak-Up Line on helppo, turvallinen ja 
luottamuksellinen kanava, jossa voit  
esittää huolenaiheita tai raportoida  
mahdollisia rikkomuksia.

Voit tehdä ilmoituksen milloin tahansa, 
vuorokauden ympäri vuoden jokaisena 
päivänä, ilman pelkoa seurauksista. Voit  
tehdä ilmoituksen nimettömänä, mutta 
jos päätät kertoa henkilöllisyytesi, voit 
luottaa siihen, että ilmoituksesi pysyy 
luottamuksellisena.

Speak-Up Linen ja lisätietoja siitä löydät 
osoitteesta www.speakupline.ethicspoint. 
com. Voit myös lähettää sähköpostia  
Special Investigations -yksikölle osoitteella 
speak-up-line@teliacompany.com. 

MITÄ TAPAHTUU, JOS 
TEEN ILMOITUKSEN?
Special Investigations -yksikkö perehtyy 
antamiisi tietoihin ja ryhtyy tarvittaviin  
toimiin. Saat ilmoitusnumeron, jonka avulla  
voit seurata, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty 
ja ottaa tarvittaessa yhteyttä tutkijaan.

Kaikki viestintä tapahtuu nimettömästi ja 
ehdottoman luottamuksellisesti. Eettiset 
toimintaohjeemme kieltävät kaikki seuraukset 
rikkomuksesta ilmoittaneelle henkilölle.

MITÄ SEURAUKSILLA 
TARKOITETAAN? 
Seurauksilla tarkoitetaan tässä  
toimenpiteitä, jotka saavat työntekijän 
pelkäämään valituksen tekemistä tai 
oikeuksiensa puolustamista. Avoimessa 
työkulttuurissa me kaikki voimme luottaa 
siihen, että rikkomuksista voi ilmoittaa 
ilman pelkoa. Siksi teemme kaikkemme 
tukeaksemme näitä periaatteita.

Emme varsinkaan hyväksy sitä, että 
huolenaiheensa esittänyttä tai yhtiön 
tutkinnassa auttavaa henkilöä yritetään 
rangaista, haitata tai syrjiä millään lailla.  
Jos esimies tahallisesti tai tahattomasti  
vuotaa rikkomuksesta ilmoittaneen 
henkilöllisyyden, ryhdymme toimenpiteisiin, 
joihin kuuluu myös mahdollinen esimiehen 
työsuhteen irtisanominen.

USKALLA AVATA SUUSI
Tuemme kulttuuria, 
joka kannustaa jokaista 
puhumaan vapaasti – 
kulttuuria, joka varmistaa 
ihmisoikeudet, työntekijöiden 
arvostuksen sekä 
terveyden ja turvallisuuden. 
Tarjoamme turvallisen ja 
luottamuksellisen tavan 
ilmaista huolenaiheita ja 
esittää kysymyksiä, kun 
normaalit tavat eivät ole 
käytettävissä tai ne eivät  
ole sopivia.

PUOLUSTA 
OIKEAA 
TOIMINTAA
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ILMOITTAMALLA 
RIKKOMUKSISTA 
TEET YHTIÖSTÄMME 
VIELÄKIN 
PAREMMAN 
TYÖPAIKAN.

SPEAK-UP-LINE @
TELIACOMPANY.COM

Tämä julkaisu 
on osa eettisiä 
toimintaohjeitamme.
Kaikki oikeudet 
pidätetään. 

Mitään osaa tästä 
julkaisusta ei saa 
kopioida ilman 
Telia Companyn 
lupaa. 

Versio 1.0 
Painettu 2016.
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Ilmoittamalla rikkomuksista teet yhtiöstämme vieläkin paremman työpaikan. 
www.speakupline.ethicspoint.com tai sähköpostiosoite: email speak-up-line@teliacompany.com

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM
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