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Eettinen yhtiö

Brunswick on vahvasti sitoutunut harjoittamaan rehellistä liiketoimintaa. Brunswickin 
käytännesäännöt sisältävät käytännönläheistä opastusta, jonka avulla varmistetaan, 
että kaikki työntekijät pystyvät tekemään fiksuja, eettisiä päätöksiä. Käytännesäännöt 
käsittelevät monenlaisia arvoihimme liittyviä aiheita ja varmistavat, että noudatamme 
lakeja. Kehotamme kaikkia käymään säännöllisesti läpi käytännesääntöjä ja  
käyttämään niitä tietolähteenä. Lisäksi voitte asioida eettisiä asioita käsittelevän  
toimistomme kanssa, jos teillä on kysyttävää.

Strategiset tukipylväämme auttavat meitä kasvavana ja muuttuvana globaalina  
yrityksenä pysymään vakaasti uskollisina eettisille arvoillemme. Jotta olisimme  
”paras liikekumppani”, meidän on toimittava rehellisesti tekemällä oikeita valintoja  
ja vastattava teoistamme. Toimimalla rehellisesti parannamme mainettamme  
osakkeenomistajiemme, asiakkaidemme, jälleenmyyjiemme, liikekumppaneidemme, 
tavarantoimittajiemme, ympäröivän yhteisömme sekä viranomaisten ja kollegoidemme 
silmissä.

Voimme edistää ”voittajakulttuuriamme” arvioimalla mielipide-erojamme yrityksen  
sisäisesti sekä yhdessä liiketoimintakumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa sekä 
kohtelemalla kaikkia kunnioittavasti, arvostaen ja oikeudenmukaisesti. Positiivinen 
työympäristö vaalii keskinäistä luottamusta ja kunnioitusta sekä rohkaisee yhteistyöhön 
avoimen ja rehellisen kommunikaation avulla.

Jatkaessamme myös yrityksen vakiinnuttamista ”tuotejohtajana” pyrimme aina  
toimimaan oikein ja saavuttamaan positiivisia liiketoimintatuloksia. Saavutamme 
luottamusta liiketoimintayksikköjemme laajuisesti toimimalla vastuullisesti,  
tuottamalla kestävää liikearvoa ja täyttämällä jatkuvasti velvoitteemme. 

Kaikki strategisiin tukipilareihimme liittyvät eettiset arvot ovat osa Brunswickin 
käytännesääntöjä ja ne muodostavat rehellisen liiketoimintamme viitekehyksen.  
Rehellisyys edellyttää moraalista rohkeutta ja se auttaa meitä myös saavuttamaan 
tavoitteemme oikealla tavalla.

Ystävällisin terveisin

Mark D. Schwabero
Puheenjohtaja ja toimitusjohtaja

Brunswick Corporation 
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JOHDANTO
Rehellisyys on liiketoimintamme perusta kaikkialla maailmassa. Brunswick Corporationin menettelysäännöt  

auttavat meitä määrittämään, kuinka meidän tulisi käyttäytyä Brunswick Corporationin edustajina  

maailmalla. Meidän kaikkien on otettava henkilökohtainen vastuu menettelysääntöjen, yhtiön käytäntöjen  

ja lainsäädännön noudattamisesta. Rikkomukset saattavat johtaa kurinpitotoimiin, jopa työsuhteen  

irtisanomiseen. 

Koska menestyksemme perustuu huomattavalta osin maineeseemme, kyseisen maineen suojeleminen 

on meidän kaikkien tehtävämme. Kun edistämme eettisyyteen ja sääntöjenmukaisuuteen perustuvaa  

kulttuuria, parannamme myös menestysmahdollisuuksiamme.

TIETOA MENETTELYSÄÄNNÖISTÄ
Näissä menettelysäännöissä nimellä ”Brunswick” viitataan Brunswick Corporationiin, sen liiketoimintayksiköihin, 

tytäryhtiöihin ja osakkuusyhtiöihin maailmanlaajuisesti. Menettelysäännöt koskevat kaikkia Brunswickin  

työntekijöitä sekä sovellettavissa määrin Brunswickin hallitusta, palveluntarjoajia, tavarantoimittajia ja  

edustajia. 

Menettelysäännöt eivät ole sopimus, eivätkä ne muuta Brunswickin ja sen työntekijöiden välistä  

suhdetta tai takaa työsuhdetta millekään tietylle aikajaksolle. Yhtiö voi tehdä lisäyksiä tai muutoksia  

menettelysääntöihin milloin tahansa.

Yhtiö kuuluu useiden maiden lainsäädäntöjen piirin. Työntekijöiden on noudatettava kaikkia soveltuvia 

lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Jos jokin menettelysääntöjen tai muun käytännön kohta on ristiriidassa  

lainsäädännön kanssa, lainsäädäntö on määräävä. Menettelysäännöt korvaavat ja syrjäyttävät oppaan Making 

the Right Choice: Oikean valinnan tekeminen: Brunswickin opas toimintaan työpaikalla (”Opas”). Kaikkien  

viittausten, joita Brunswickin käytännöissä tehdään oppaaseen, on katsottava viittaavan samoihin aiheisiin 

näissä menettelysäännöissä. 
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Kirjanpito, valvonta ja petos

S ijoittajilla, luotonantajilla ja muilla osapuolilla on oikeutettuja rahoitus- ja  

kirjanpitotietojemme rehellisyyteen liittyviä intressejä. Brunswick on  

sitoutunut todenmukaiseen, täydelliseen ja virheettömään tilinpäätösraportointiin  

ja kirjanpitoon sekä asianmukaisten valvontajärjestelmien käyttöön.  

Kirjaa ja luokittele tapahtumat oikealle tilikaudelle sekä asianmukaiselle tilille ja osastolle. Varmista, 

että kaikki viranomaisille toimitettavat raportit ovat täydellisiä, oikeudenmukaisia, virheettömiä, oikea- 

aikaisia ja ymmärrettäviä. Älä koskaan väärennä tai vääristele minkään tapahtuman todellista luonnetta. 

Asianmukaisten tietojen ylläpitäminen ei koske ainoastaan kolmansille osapuolille toimitettavia tietoja, 

vaan myös sisäisiä tietoja, kuten työaikoja, kuluraportteja, korvaushakemuslomakkeita ja työnhakumateriaaleja.  

Emme saa koskaan pettää tai huijata ketään tai vääristellä totuutta. Vilpillinen toiminta ei ole vahinko—se on 

totuuden tahallista vääristelyä tai salailua. Brunswickilla on nollatoleranssi työntekijöitä kohtaan, jotka  

osallistuvat mihin tahansa suunnitelmaan rahan tai omaisuuden kavaltamiseksi. 

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä sääntöjen vastaisista kirjauksista ja puutteellisesta valvonnasta

 Myyntipäällikkö arvioi jäävänsä kuukausitavoitteidensa alle. Tasoittaakseen eron hän vuokraa varaston, 
jonne tuotteita toimitetaan, ja kirjaa sitten varastoon toimitetut tuotteet myynniksi.

 Laskutuspäällikkö ei tarkista jokaisen tilikuukauden lopussa kirjattuja laskuja varmistaakseen, että  
myynnit on kirjattu oikeille jaksoille.

 Päästäkseen budjettitavoitteeseensa päällikkö muuttaa edellisen vuosineljänneksen laskua, jotta  
se näyttäisi olevan maksettu kuluvalla vuosineljänneksellä.

Esimerkkejä petoksesta

 Shekkien väärentäminen tai muuttaminen.

 Raporttien väärentäminen.

 Työntekijä käyttää yhtiönsä luottokorttia henkilökohtaisten kulujen maksamiseen.  

 Tunnettujen velkojen tai varojen vähättely tai liioittelu.

 Loppuvuoden myyntilukujen paisuttaminen toimittamalla tavaraa, jonka tiedetään olevan viallista tai  
”ei vaatimusten mukaista” ja tulevan palautetuksi.

 Tietojen vääristeleminen matka- ja edustuskuluraporteissa.

 Veneasentaja poistaa sääntöjen vastaisesti tiettyjä osia viallisina, vie osat kotiin ja ajan kuluessa  
kerää riittävästi osia rakentaakseen oman veneen.

 Asiakirjojen muuttaminen, poistaminen tai tuhoaminen muutoin kuin käytäntöjen mukaisesti.

 Insinööri kopioi tietokoneohjelmiston useaan yhtiön tietokoneeseen, vaikka ostettuja  
lisenssejä/kopioita oli alun perin vain yksi.

 Yhtiön varojen tai omaisuuden väärinkäyttö.

 Työntekijä jättää kuluraportin, joka sisältää henkilökohtaisen matkan kustannuksia.
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K&V

K Sain hiljattain tietää, että jotkin maksut kirjattiin mainoskuluihin, vaikka ne tosiasiassa olivatkin  
edustuskuluja. Haittaako se, että kulukoodi ei ole aivan oikea, kun käytetty kokonaissumma oli kuitenkin 
oikein?

V Kyllä. Kirjanpitomme tiedot on oltava virheettömiä ja vastattava kaikkia tapahtumia täydellisesti.  

Väärennetyt tapahtumat tai totuudenvastaiset taloustiedot ovat näiden menettelysääntöjen ja Brunswickin 

käytäntöjen vastaisia ja saattavat myös rikkoa lakia.

K Yhdistin hiljattain liikematkan ja henkilökohtaisen matkan, ja käytin vahingossa yhtiön luottokorttia 
perhepäivällisen maksamiseen. Mitä minun pitäisi tehdä?

V Yhtiön luottokortit ovat ainoastaan liiketoimintakuluja varten. Jos vahingossa maksat henkilökohtaisen 

menon yhtiön luottokortilla, muista kirjata maksu henkilökohtaiseksi kulutililläsi. Olet myös luonnollisesti 

vastuussa summan takaisinmaksusta kokonaisuudessaan. 

K Esimieheni pyysi minua allekirjoittamaan talouteen liittyvän asiakirjan, jonka en usko olevan oikein, 
mutta jonka esimieheni väittää olevan oikein. Mitä minun pitäisi tehdä?  

V Älä koskaan allekirjoita liikeasiakirjaa, jonka et usko olevan täydellinen, virheetön ja totuudenmukainen. 

Yhtiö myös kieltää esimiestäsi ja kaikkia muita vaikuttamasta sinuun tai pakottamasta tai manipuloimasta 

sinua tai ketä tahansa muuta henkilöä antamasta todenvastaisia tietoja. Sinun tulee kertoa  

huolenaiheistasi esimiehellesi ja/tai ilmoittaa asiasta yhtiölle jollakin näissä menettelysäännöissä  

mainitulla tavalla.

K Valmistelen taloustietoja toisen vuosineljänneksen tilintarkistusta varten. Myyntitiimimme on  
työskennellyt myyntitapahtuman parissa, joka saadaan päätökseen kolmannen vuosineljänneksen  
ensimmäisellä viikolla. Koska olen varma, että sopimus tullaan tekemään, voinko kirjata tästä  
projektista saadut tulot jo toisen vuosineljänneksen tulokseen? 

V Ei. Se olisi petos ja taloudellisten tietojen väärentämistä, mikä on näiden menettelysääntöjen ja yhtiön 

käytäntöjen vastaista. Kaikkien taloudellisten tietojen on oltava täydellisiä ja virheettömiä.

K Haen ylennystä ja olen kirjannut hakemukseeni kandidaatin tutkinnon, vaikka en suorittanut sitä  
loppuun. Minulta puuttui kuitenkin vain muutama tunti ja olin läpäissyt kaikki tärkeimmät kurssit. 
Pitääkö minun kertoa tästä?

V Kyllä. On vilpillistä väittää omaavansa tutkinnon, jota ei ole suorittanut. Sinun on kerrottava palkkaavalle 

päällikölle toimistasi ja siitä, ettei sinulla itse asiassa ole tutkintoa.

K Äskettäisellä liikematkalla olin suunnitellut meneväni lentokentältä hotellille taksilla, mutta hotelli  
tarjosi ilmaisen kuljetuksen. Voinko lisätä taksikuluihini varatun 20 $ kuluraporttiini?

V Ei. On petos lisätä kuluraporttiin kustannus, jota ei ole liikematkasi aikana veloitettu.

Asiaan liittyvät käytännöt

Työntekijän korvattavat matka- ja liiketoimintakulut (X.00.02)

Ilmoituskäytäntö (E.02.03)

Korruption ja lahjonnan vastaisuus (L.01.03)
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Sisäpiiritiedot

Jotta voisimme tehdä työmme tehokkaasti, meillä on joskus pääsy tietoihin,  

jotka eivät ole Brunswickin ulkopuolisten henkilöiden käytettävissä. Usein 

nämä julkaisemattomat tiedot tai ”sisäpiiritiedot”—esim. tietyt taloudelliset 

tiedot, tekniset aineistot ja tulevaisuuden suunnitelmat—ovat oleellisia  

tai muuten sellaisia, jotka voisivat saada henkilön ostamaan, myymään tai  

säilyttämään arvopapereita.  

Kaikkien—kuten työntekijöiden, toimittajien, asiakkaiden tai kilpailijoiden—joilla on Brunswickia  

koskevia oleellisia sisäpiiritietoja, on pidettävä tiedot ehdottoman luottamuksellisina, eikä niitä saa käyttää 

hyödyn hankkimiseen itselle tai muille. Kauppa Brunswickin arvopapereilla (kuten osakkeilla, optioilla tai 

muilla helposti rahaksi muutettavilla arvopapereilla) tai millä tahansa muilla yhtiön arvopapereilla  

sisäpiiritietoihisi perustuen tai sisäpiiritietojen paljastaminen muille osapuolille, jotta he voisivat käydä 

kauppaa näillä arvopapereilla, ei ole ainoastaan epäreilua ja epärehellistä vaan myös laitonta. Sillä ei ole 

merkitystä, paljastatko oleellisia sisäpiiritietoja tarkoituksella vai vahingossa, ja tapahtuuko se  

henkilökohtaisesti, kirjallisesti, Internetin välityksellä tai sähköpostitse (yhtiön sisä- tai ulkopuolella). Näiden 

tietojen paljastaminen, jotta muut voisivat käydä kauppaa Brunswickin arvopapereilla, on laitonta. 

Brunswick julkaisee tietoja antamalla lehdistötiedotteita ja/tai raportoimalla Yhdysvaltain  

arvopaperimarkkinoita valvovalle elimelle, Securities and Exchange Commission. Jälkeenpäin tiedot  

julkaistaan osoitteessa  www.brunswick.com. Kun tiedot on julkaistu asianmukaisesti, hallitusten jäsenet, 

työntekijät ja heidän perheensä voivat ostaa tai myydä Brunswickin arvopapereita vasta sitten, kun  

julkisesta ilmoituksesta on kulunut yksi kokonainen arkipäivä.  

VIESTINTÄ TIEDOTUSVÄLINEIDEN JA TALOUSYHTEISÖN KANSSA
Brunswickin työntekijät eivät saa antaa yhtiön puolesta julkisia lausuntoja tiedotusvälineille ilman ylimmän 

johdon etukäteen antamaa nimenomaista lupaa. Jokaisessa liiketoimintayksikössä on työntekijöitä, joilla on 

valtuudet käsitellä yksikköä ja sen tuotteita koskevia tietopyyntöjä. Nämä henkilöt työskentelevät yleensä 

tiedotuksen tai markkinoinnin parissa tai kuuluvat ylempään johtoon. Ainoastaan näillä valituilla henkilöillä  

on valtuudet antaa tietyissä puitteissa tietoja lehdistölle, analyytikoille ja muille yhtiön ulkopuolisille tahoille 

sekä vastata niiltä saatuihin pyyntöihin. 

Kaikki pyynnöt, jotka koskevat taloudellisia tietoja tai tietoja, jotka saattaisivat vaikuttaa yhtiön  

osakkeen hintaan, on toimitettava Brunswickin yritys– ja sijoittajasuhdeosastolle.

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä olennaisista sisäpiiritiedoista

Olennaisia tietoja ovat kaikki tiedot, joiden sijoittaja voisi katsoa olevan tärkeitä tehdessään arvopapereiden 

ostoa, myyntiä tai säilyttämistä koskevia päätöksiä. Näitä ovat mm.

 taloudelliset tulokset, ennusteet ja arviot

 muutokset yhtiön johdossa

 strategiset päätökset

 osakeantisuunnitelmat

 tulevat yritysostot, fuusiot tai yritysmyynnit

 tiedot suurien myynti– tai ostosopimusten solmimisesta

 merkittävät muutokset tulosarvioissa tai osingoissa

 vireillä oleva tai uhkaava oikeusriita
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 odotettavissa oleva konkurssi tai vakavat maksuvaikeudet

 keskeisten johtajien, jälleenmyyjien tai suurten asiakkaiden menetys

 osakkeiden takaisinosto

 viranomaistutkimukset

 tuotteiden poistot markkinoilta

 merkittäviä asiakkaita koskevat muutokset

 uudet tuotemallit tai strategiat

 liiketoiminnan kasvusuunnitelmat

Esimerkkejä olennaisten sisäpiiritietojen väärinkäytöstä

 Lounaan aikana tehtaanjohtaja saa kuulla mahdollisesta yritysostosta, joka tulee parantamaan Brunswickin  
markkinaosuutta ja tulevaa tuottavuutta. Hän palaa toimistolleen ja soittaa arvopaperivälittäjälleen  
ostaakseen lisää yhtiön osakkeita.

 Viikkoa ennen yhtiön antamaa julkista ilmoitusta odotuksia alhaisemmista voitoista apulaistalousjohtaja 
soittaa isälleen ja kehottaa tätä myymään Brunswick-osakkeensa.

 Työntekijä saa tietoonsa, että Brunswick harkitsee pienen, pörssinoteeratun moottoriyrityksen ostamista 
ja julkaisee Facebookissa viestin, jossa kehottaa ystäviään ostamaan tämän pienen yrityksen osakkeita. 

 Työntekijä saa työnsä yhteydessä tietoonsa, että suuri asiakas aikoo tehdä merkittäviä laajennuksia ja  
ostaa Brunswickin tuotteita miljoonien dollareiden edestä. Työntekijä ostaa välittömästi asiakkaan  
osakkeita.

Esimerkkejä sääntöjenvastaisista vastauksista tietopyyntöihin

 Rahoitusanalyytikko kysyy Brunswickin markkinointipäälliköltä yhtiön markkinaosuudesta, ja päällikkö 
antaa tietoja nykyisistä ja tulevista markkinointisuunnitelmista ja markkinaosuusennusteista.

 R&D-insinööri kuvailee tiiminsä uutta tuotekehitysprosessia ammattilehdelle, ennen kuin on saanut luvan 
puhua toimittajalle.

 Tehtaanjohtaja kertoo toimittajalle soittavansa, jos hän kuulee yritysostoa koskevia suunnitelmia. 

K&V

K Koska työskentelen talousasioiden parissa, minulla on vuosineljänneksestä tietoja, jotka koskevat 
Brunswickin taloudellista tulosta. Haluaisin tehdä muutoksia eläkerahastoni sijoitusjakaumaan, mutta 
tässä rahastossa on joitakin Brunswickin osakkeita ja muutos johtaisi lisäosakkeiden ostamiseen.  
Voinko jatkaa?

V Et. Jos sinulla on oleellisia, julkaisemattomia tietoja Brunswickista, Yhdysvaltain arvopaperilainsäädäntö 

kieltää sinua ostamasta ja myymästä Brunswickin arvopapereita, mukaan lukien eläkerahastoissa olevat 

arvopaperit. Johtajien ja toimihenkilöiden osalta Brunswickin arvopapereilla käytyä kauppaa koskee  

myös eräät lisärajoitukset.

K Jos olin jo suunnitellut kauppaa ennen kuin sain tietooni oleellisia tietoja, voinko tehdä kaupan?

V Et. Henkilön, joka käy kauppaa yhtiön osakkeilla, kun hänellä on oleellisia, julkaisemattomia tietoja,  

katsotaan käyneen kauppaa näiden tietojen perusteella, vaikka sisäpiiritiedot eivät olisikaan merkittävästi 

vaikuttaneet hänen kaupankäyntipäätökseensä.
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K Työskentelen talousasioiden parissa ja puhun usein liiketoiminnasta puolisoni kanssa. Ei kai se ole 
ongelma? Satunnaisesti kerron julkaisemattomia tietoja, ja puolisoni tietää, ettei hän saa puhua niistä 
kenellekään.

V Tämä on ongelma, joka saattaa tulla erittäin kalliiksi sekä sinulle että yhtiölle. Jos puolisosi käyttäisi  

antamiasi oleellisia, julkaisemattomia tietoja ostaakseen tai myydäkseen arvopapereita tai jos hän  

kertoisi näistä tiedoista naapurille tai ystävälle, voisitte kumpikin joutua syytteeseen sisäpiirikaupoista.  

Et saa antaa mitään julkaisemattomia tietoja puolisollesi tai muille Brunswickin ulkopuolisille  

henkilöille.

Asiaan liittyvät käytännöt

Tietojen antaminen ja osakekauppa (L.01.01)

Tietojen antaminen tiedotusvälineille ja talousyhteisölle (C.02.03)

Sosiaalinen media (H.01.05)

Ilmoituskäytäntö (E.02.03)
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Tuoteturvallisuus ja -laatu

Kuluttajat ympäri maailman valitsevat Brunswickin tuotemerkkejä niiden  

laadun ja luotettavuuden vuoksi. On äärimmäisen tärkeää, että Brunswickin  

tuotteet ovat hyvän maineensa veroisia. Emme koskaan myy tuotetta, jonka 

emme usko olevan laadukas ja turvallinen oikein käytettynä. 

Tuoteturvallisuuden varmistaminen on jokaisen yhtiön työntekijän vastuulla, tämän työskentelypaikasta  

riippumatta. Brunswick edellyttää, että sen työntekijät ryhtyvät toimenpiteisiin raportoimalla kaikista  

yhtiön tuotteita koskevista turvallisuusongelmista, puutteista tai toimintahäiriöistä paikalliselle johdolle tai 

liiketoimintayksikön käytäntöjen mukaisesti. Älä koskaan tee päätöstä, joka saattaisi heikentää kuluttajien 

luottamusta tuotteisiimme. Menestyksemme jatkuminen vaatii, että ylitämme asiakkaidemme laatuodotukset 

ja otamme vastuun kaikista toimistamme.

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä tuoteturvallisuutta ja -laatua koskevien ongelmien asianmukaisesta  
raportoinnista

 Asiakaspalvelun edustaja saa puhelun asiakkaalta, joka ilmoittaa, että yksi yhtiön tuotteista rikkoutui 
käytön aikana ja aiheutti asiakkaan loukkaantumisen. Edustaja hankkii asiakkaalta mahdollisimman  
paljon tietoa ja ilmoittaa asiasta välittömästi esimiehelleen.

 Insinööri huomaa, että hänen kehittelemänsä malliparannus saattaa aiheuttaa turvallisuusriskin, jos  
asiakkaat eivät saa riittävästi tietoa vanhan ja uuden mallin välisistä eroista. Insinööri ottaa  
yhteyttä esimieheensä keskustellakseen asiasta.

 Tuotantotyöntekijä huomaa, että uuden tavarantoimittajan toimittamaa letkua ei voi kiinnittää tukevasti 
yhtiön tuotteeseen. Hän epäilee, että moottorin tärinä saattaisi irrottaa letkun ja ilmoittaa esimiehelleen, 
että uutta osaa on tutkittava tarkemmin.

Esimerkkejä tuoteturvallisuutta koskevan vastuun laiminlyömisestä

 Asiakas kertoo myyntiedustajalle lopettaneensa yhtiön tuotteiden ostamisen, koska ”tuotteenne  
satuttavat ihmisiä”. Myyntiedustajan mielestä tämä valitus on liian epämääräinen, eikä hän ilmoita  
siitä esimiehelleen.

 Useat työntekijät kertovat toimituspäällikölleen, että tuotteen pakkaus on huonosti suunniteltu ja että 
tuote saattaa vahingoittua kuljetuksen aikana ja aiheuttaa myöhemmin ongelmia. Koska toimituspäällikkö 
ei halua toimitusten myöhästyvän, hän vain kehottaa työntekijöitä tekemään parhaansa niiden  
kuljetusmateriaalien avulla, joita heille on annettu.

 Työntekijä huomaa, että vialliseen komponenttiin liittyvät takuuvaatimukset ovat lisääntyneet  
huomattavasti. Hän käsittää, että tämän komponentin toimintahäiriö saattaisi aiheuttaa turvallisuusriskin. 
Hän on kuitenkin kiireinen ja jättää ongelman huomioimatta. 
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K&V

K Yhtiö otti käyttöön uuden varoitustarran ja huomasin, että tuotannossamme käyttämämme pesuaineet 
pesevät kirjoituksen pois. Voiko näitä tarroja käyttää?

V Ei. On tärkeää, että asiakkaillemme ilmoitetaan vaaroista. Sinun on ilmoitettava asiasta välittömästi  

paikalliselle johdolle, jotta korjaaviin toimenpiteisiin voitaisiin ryhtyä.  

K Olen huomannut, että työtoverini käyttävät oikoteitä laatiessaan suunnitteluasiakirjoja. Pelkään,  
että tämä tulee vaikuttamaan tuotantoon. Mitä minun pitäisi tehdä?

V Sinun täytyy ilmoittaa tästä asiasta. Suunnitteluasiakirjojen virheettömyys ja täydellisyys on tärkeää.

K Huomasin, että komponenttia ei ollut asennettu dokumentoidun menetelmän mukaisesti. Tarkistin  
muut tuotteet ja huomasin, että ne ovat kaikki oikein asennettuja. Pitäisikö minun vain korjata  
virheellinen asennus ja jatkaa töitä?

V Ei. Sinun on ilmoitettava esimiehellesi tai päälliköllesi, jotta he voisivat tarkistaa asian. Yhtä tärkeää  

kuin asennuksen korjaaminen on ymmärtää, miten virhe pääsi tapahtumaan.
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Korruption ja lahjonnan vastaisuus

B runswick on aina rehellinen toimissaan viranomaisten ja yksityissektorin  

kanssa. Lahjusten tai voitelurahojen tarjoaminen, valtuuttaminen,  

antaminen ja lupaaminen missä tahansa muodossa on ehdottomasti kielletty, 

riippumatta siitä, missä päin maailmaa olet. Tämän lisäksi valheelliset,  

virheelliset, puutteelliset tai harhaanjohtavat lausunnot tai kirjaukset voivat 

johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin ja rikkovat myös Brunswickin käytäntöjä.

Osoitamme rehellisyytemme kieltäytymällä antamasta lahjoja tai maksuja, joiden tarkoitus on  

vaikuttaa tai joiden saatettaisiin tulkita vaikuttavan liiketoimintapäätöksiin. Useat maat, Yhdysvallat mukaan 

lukien, kieltävät sopimattomat maksut valtion virkamiehille sekä kaikki lahjukset. Näiden lakien rikkomuksista  

voi seurata ankaria rangaistuksia, kuten huomattavia henkilökohtaisia sakkoja tai yhteisösakkoja ja jopa 

vankeusrangaistus. 

Brunswick ei palkkaa tai käytä kolmansia osapuolia, jotka tarjoavat tai maksavat lahjuksia toimiessaan  

meidän puolestamme tai nimissämme. Toimittajiamme, urakoitsijoitamme, konsulttejamme ja muita  

liikekumppaneitamme koskevat samat standardit kuin meitäkin. Jos olet vastuussa kolmansien osapuolien 

valinnasta tai valvonnasta, varmista, että noudatat yhtiön tarkastusmenettelyä ennen minkään liikesuhteen 

aloittamista heidän kanssaan. 

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä lahjonnan ja korruption vastaisen käytännön rikkomuksista

 Kunnanvaltuusto aikoo äänestää merkittävästä hankinnasta ja harkitsee Life Fitness -tuotteita. Yhtiön 
johtaja tarjoaa valtuuston jäsenelle juoksumattoa korvaukseksi puoltavasta äänestä.

 Projektipäällikkö maksaa paikallisen kaavoituslautakunnan jäsenelle käteismaksun, jotta yhtiö saisi  
tietyt venesopimukset.  

 Yhtiön sopimuksesta kilpaileva toimittaja tarjoaa hankintahenkilölle ”palkkiota” sellaisten tietojen  
toimittamisesta, joita ei ole muiden tarjouskilpailuun osallistuvien käytössä ja joihin lukeutuu myös  
alhaisin saatu tarjous.

Esimerkkejä virheellisestä kirjanpitoaineistosta, joka rikkoo lahjonnan ja korruption  
vastaista käytäntöä

 Kirjaukset, joissa maksunsaajaksi on merkitty joku muu kuin todellinen vastaanottaja.

 Sellaisten kuluraporttien laatiminen, jotka eivät asianmukaisesti kuvaa kustannuksen todellista  
luonnetta. Näitä ovat esim. vieraiden (jotka eivät olleet paikalla) totuudenvastainen nimeäminen sekä 
kuluraportti, jossa kallis ateria saadaan näyttämään vaatimattomalta.

 Myyntilaskujen päivääminen aikaisemmaksi, jotta myynti voidaan kirjata edelliselle vuosineljännekselle.
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K&V

K Ketkä ovat valtion virkamiehiä?

V Valtion virkamiehet ja hallituksen, ministeriön tai viraston työntekijät; kaikki henkilöt, jotka virallisesti 

toimivat hallituksen, ministeriön tai viraston puolesta; poliittiset puolueet, poliittisten puolueiden  

virkamiehet ja julkista virkaa hakevat ehdokkaat sekä valtion omistamien yritysten työntekijät ja julkisten 

kansainvälisten organisaatioiden virkamiehet ja työntekijät. Velvollisuutesi on ymmärtää, oletko  

tekemisissä valtion viranomaisen kanssa. Jos et ole varma, pyydä neuvoa lakiosastolta.

K Minkälaisia asioita voidaan pitää lahjuksina tai voitelurahoina?

V Sääntöjenvastainen lahjus tai voiteluraha voi olla mitä tahansa, jolla on jotakin arvoa. Näitä ovat esim.  

käteinen, osakkeet, ylenpalttiset henkilökohtaiset lahjat tai kestitys, lomat, tulevat työtarjoukset tai  

poliittiset lahjoitukset. Rahamääräistä rajaa ei ole; minkä tahansa summan voidaan katsoa olevan lahjus 

tai voiteluraha.

K Konsultti, jota käytämme apunamme viranomaissuhteissa, pyysi hiljattain suurta korotusta  
palkkioonsa. Epäilen, että konsultti aikoo antaa tämän rahan paikallisille viranomaisille. Mitä minun 
pitäisi tehdä?

V Ilmoita epäilyistäsi lakiosastolle. Tällaisia maksuja ei tule tehdä konsultille, ennen kuin yhtiö on tutkinut 

huolenaiheesi.

K Harkitsemme uuden tuotantolaitoksen perustamista yhdelle markkina-alueistamme. Paikallinen  
hallitus saattaa kannustaa meitä sijoittamaan tuotantolaitoksemme kyseiseen maahan. Hallitus on 
pyytänyt, että lennättäisimme sen edustajia toisessa maassa sijaitsevaan tuotantolaitokseemme, jotta 
he voisivat tutustua liiketoimintaamme ja toimintoihimme. Voimmeko maksaa tämän matkan?

V Kysy ensin neuvoa lakiosastolta. Kaikki tällaiset matkan on hyväksyttävä etukäteen. Matkasta aiheutuvat 

kustannukset, matkalle osallistuvat virkamiehet sekä matkan mahdolliset muut tarkoitukset on  

tutkittava huolellisesti.

Asiaan liittyvät käytännöt

Korruption ja lahjonnan vastainen käytäntö ja Ennakkolupalomake (L.01.03)

Työntekijän korvattavat matka- ja liiketoimintakulut (X.00.02)
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Eturistiriidat ja lahjat

Emme saa osallistua toimintaan, joka luo, tai edes vaikuttaa luovan,  

eturistiriidan. Eturistiriita syntyy, kun henkilökohtainen etusi tai perheesi  

etu vaikuttaa—tai näyttää vaikuttavan—kykyysi tehdä hyviä päätöksiä  

Brunswickin puolesta. Ristiriitoja saattavat aiheuttaa useat asiat, esim. yhtiön 

ulkopuolella työskenteleminen, kilpailevaa yhtiötä koskevat intressit sekä  

perhesuhteet.

Ole erityisen huolellinen, jos olet vastuussa toimittajan valinnasta tai hallinnoinnista Brunswickin 

puolesta. Henkilökohtaiset intressisi ja suhteesi eivät saa vaikuttaa, tai näyttää vaikuttavan, kykyysi tehdä 

yhtiön parhaan edun mukaisia päätöksiä. Kun valitset toimittajia, noudata aina sovellettavia hankintaohjeita.

Muista, etteivät kaikki mahdolliset ristiriidat omien etujesi ja Brunswickin etujen välillä ole vahingollisia  

tai kiellettyjä. Jotkin eturistiriidat ovat sallittuja, jos niistä ilmoitetaan ja ne hyväksytään. Jos sinulla  

on velvollisuus täyttää vuosittain eturistiriitojen ilmoittamista koskeva kyselylomake, sinun on ilmoitettava 

ristiriidasta joka vuosi sen olemassa olon aikana, vaikka ristiriidasta olisikin jo ilmoitettu ja se olisi hyväksytty 

aiemmin.

LAHJAT, ATERIAT JA AJANVIETE
Lahjojen, aterioiden ja ajanvietteen on tuettava Brunswickin perusteltuja liiketoimintaetuja ja niiden on  

oltava satunnaisia sekä kaikkien sovellettavien lakien ja yhtiön käytäntöjen mukaisia. Ajanvietettä voidaan 

tarjota vain ympäristössä, joka vastaa sitoumustamme keskinäiseen kunnioitukseen. Tarjottuihin  

tai vastaanotettuihin lahjoihin ei saa koskaan sisältyä rahaa eikä muita rahavaroja (kuten lahjakortteja).

Jos haluaisit perustellun liiketoiminnan osana tarjota tai vastaanottaa lahjan (muun kuin liikeaterian), 

jonka arvo ylittää 100 dollaria, sinun on ilmoitettava lahjasta lahjalomakkeella, ja päällikkösi ja eettisten  

asioiden osaston on hyväksyttävä se ennen lahjan tarjoamista, vastaanottamista tai hyväksymistä. 

Valtion virkamiehille tarjottujen tai heiltä saatujen lahjojen arvo ei saa koskaan ylittää 100 dollaria. 

Kaikki valtion lahjat on annettava ja vastaanotettava julkisesti ja avoimesti, kirjattava asianmukaisesti yhtiön 

kirjanpitoon, annettava vain osoituksena arvostuksesta tai kiitollisuudesta sekä oltava lainsäädännön  

puitteissa hyväksyttäviä. Jos et ole varma, onko valtion virkamiehelle tarjottava tai tämän tarjoama lahja, 

ateria tai ajanviete sallittu, ota yhteyttä lakiosastoon. 

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä eturistiriidoista

 Työskentely yrityksen ulkopuolella siten, että se vaikuttaa asemaasi yhtiössä tai yhtiön omaisuuden,  
laitteiden, tietojen tai muiden resurssien käyttäminen ulkopuolisessa työssä.

 Tehtaanjohtaja ottaa toistuvasti vastaan kalliita viinipulloja toimittajalta, eikä ilmoita lahjoista  
lahjalomakkeella.

 Sinulla tai perheenjäsenelläsi on omistusintressi (muu kuin vähäinen omistajuus markkina-arvoltaan  
alle 50 000 dollarin arvoisessa pörssinoteeratussa yrityksessä) toisessa yhtiössä, joka on Brunswickin 
liikekumppani tai kilpailija.

 Hankintahenkilö valitsee isänsä myyntiautomaattiyrityksen Brunswickin myyntiautomaattien  
toimittajaksi, mutta ei ilmoita kenellekään, että yritys on hänen isänsä omistama.

 Yhtiössä saamiesi tietojen käyttäminen tavoitellaksesi etua itsellesi, perheenjäsenellesi tai toiselle  
yritykselle, jossa sinulla on taloudellisia intressejä.
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 Ylemmän tason johtaja, joka on myös hallituksen jäsen yhtiössä, joka toimittaa Brunswickille palveluita  
ja tuotteita, paljastaa osan Brunswickin luottamuksellisesta strategiasuunnitelmasta ulkopuoliselle  
yritykselle parantaakseen kyseisen yrityksen mahdollisuuksia sopimuksen saamiseen.

 Osallistuminen henkilökohtaista etuasi palvelevaan liiketapahtumaan sellaisten luottamuksellisten  
tietojen perusteella, jotka on kehitetty yhtiön työntekijän omaisuudessa.

 Suoraan sinulle raportoivien sukulaisten palkkaaminen.

 Romanttinen suhde työntekijään, joka on valvonnassasi joko suoraan tai toiminnallisessa ominaisuudessa.

 Nimellistä arvoa arvokkaampien lahjojen tarjoaminen tai vastaanottaminen.

 Myyntipäällikkö vie tiiminsä jäseniä ja joitakin asiakkaita paikalliseen ”herrakerhoon” katsomaan  
aikuisviihdettä.

 Hankintapäällikkö lähtee toimittajan maksamalle hiihtomatkalle.

K&V

K Toimin uuden työtehtävän palkkaavana päällikkönä. Serkkuni on pätevä ja etsii töitä. Voinko  
palkata hänet?

V Vaikka serkkusi olisikin pätevä, sinun on ilmoitettava tästä ristiriidasta päälliköllesi, ennen kuin etenet 

paikan täyttämisessä tai edes haastattelet serkkuasi. Jos serkkuasi päätetään haastatella tehtävään,  

et todennäköisesti saa osallistua haastatteluun tai palkkauspäätökseen.

K Olen kuullut, että liiketoimintayksikköni neuvottelee sopimuksesta, jonka myötä vaimoni yhtiöstä  
tulisi merkittävä toimittaja Brunswickille. Voiko tästä syntyä eturistiriita?

V Kyllä. Tästä tilanteesta saattaisi hyvinkin syntyä tai vaikuttaa syntyvän eturistiriita, sillä saattaisit  

vaikuttaa puolueelliselta vaimosi yhtiön suhteen. Sinun on täytettävä eturistiriitalomake ja, mikäli tarpeen, 

sinut poistetaan päätöksentekoprosessista. Näin voit välttää tilanteen, joka voi vaikuttaa sääntöjen  

vastaisesti, tai näyttää vaikuttavan, kykyysi tehdä hyviä, objektiivisia liiketoimintapäätöksiä.

K Omistan pienen yrityksen sivuprojektina. Voinko työskennellä omien liikeasioideni parissa, kun  
työpäiväni on hiljainen? Ja voinko ottaa muutaman kopion Brunswickin toimistolaitteilla?   

V Et. Ulkopuolisen liiketoiminnan harjoittaminen työajalla tai yhtiön omaisuutta käyttäen ei koskaan  

ole sopivaa. Tämän lisäksi toinen työsi ei saa häiritä kykyäsi tehdä työtäsi Brunswickilla. Et myöskään 

saa kilpailla Brunswickin kanssa tai toimia sen palveluntarjoajana tai tavarantoimittajana. Sinun on aina 

ilmoitettava tällaisesta ulkopuolisesta työstä ennen sen aloittamista sekä vuosittaisessa eturistiriitojen 

ilmoittamista koskevassa kyselylomakkeessa, jos asemasi sellaisen täyttämistä vaatii.

K Haluaisin kiittää suuria asiakkaita yhteistyöstä lähettämällä heille lahjoja uuden vuoden alkaessa. 
Voinko lähettää jokaiselle hedelmäkorin, jonka arvoksi on arvioitu 50 dollaria?

V Tämä on todennäköisesti kohtuullinen ja sopiva liikelahja, joka noudattaa yhtiön standardeja. Ellei  

lahja aseta asiakkaita tilanteeseen, jossa he saattavat vaikuttaa puolueellisilta tai painostetuilta tietyn  

liiketoimintapäätöksen tekemiseen, tällainen satunnainen lahja vuosittain on todennäköisesti  

hyväksyttävä.

K Voinko vastaanottaa toimittajalta lahjakortin lempiravintolaani?

V Et. Summasta riippumatta Brunswick ei salli lahjojen antamista tai vastaanottamista rahan tai muiden 

rahavarojen, kuten lahjakorttien tai shekkien, muodossa.
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K Yhtiö allekirjoitti juuri monivuotisen miljoonasopimuksen suosittelemani toimittajan kanssa.  
Esitelläkseen tulevia tuotteitaan toimittaja on kutsunut minut ja perheeni baseballin loppuottelusarjan 
peliin, johon sisältyy myös lentomatka, hotelli sekä mukava päivällinen, jonka aikana toimittaja esittelee 
uusia tuotteittaan. Koska sopimus toimittajan kanssa on jo tehty, voinko hyväksyä kutsun?

V Tämän toimittajan tarjoamat lahjat ovat liiallisia ja tilanteen huomioiden sopimattomia. Tämän lahjan  

tarkoituksena voi olla epäreilu vaikuttaminen liiketoimintapäätöksiin tai se voi muista vaikuttaa siltä. 

Tämän lisäksi tarjotun lahjan arvo on liian suuri. Sinun on ilmoitettava tästä tarjouksesta etukäteen 

päälliköllesi sekä eettisten asioiden osastolle. Todennäköisesti sinua kielletään ottamasta tätä tarjousta 

vastaan, joko kokonaan tai osittain.  

K Aion osallistua veneilypalkintoseremoniaan yhdessä rannikkovartioston edustajan kanssa. Haluaisin 
antaa hänelle yhtiön logolla varustetun paidan tai lakin. Onko tämä hyväksyttävää?

V Kyllä. Tämän arvoltaan nimellisen (alle 100 dollaria) lahjan antaminen on hyväksyttävää edellyttäen,  

että se annetaan julkisesti ja avoimesti, kirjataan asianmukaisesti yhtiön kirjanpitoon ja on paikallisen 

lainsäädännön mukainen. Jos sinulla on kysyttävää tämän lahjan antamisesta tai sen kirjaamisesta,  

ota yhteyttä lakiosastoon.  

Asiaan liittyvät käytännöt

Eturistiriitojen ilmoitustodistus—paperilomake

Eturistiriitatodistus (E.02.06)

Sukulaisten ja puolisoiden palkkaaminen (H.02.04)

Lahjalomake (E.02.05)

Työskentely yhtiön ulkopuolella (H.02.05)

Korruption ja lahjonnan vastaisuus (L.01.03)

Liiketoimintakäytännöt    16



Reilu ja lainmukainen kilpailu (kilpailulainsäädäntö)

B runswick kilpailee maailman markkinoilla ylivoimaisten tuotteidensa,  

palveluidensa ja työntekijöidensä avulla. Emme koskaan kilpaile käyttämällä 

sääntöjen vastaisia toimia, joiden tarkoituksena on vahingoittaa toista yritystä, 

pakottaa se ulos markkinoilta tai estää sen pääsy markkinoille.  

Olemme sitoutuneet noudattamaan kaikkia sovellettavia kilpailulakeja kaikissa toimipaikoissamme. 

Vaikka kilpailulainsäädäntö (sellaisena kuin se Yhdysvalloissa tunnetaan) onkin äärimmäisen monimutkainen, 

yleisesti ottaen kilpailijoiden väliset sopimukset, jotka kohtuuttomasti rajoittavat kilpailua, ovat lainvastaisia. 

Tällaiset sopimukset voivat koskea esim. seuraavia seikkoja:  

>  hinnoittelu (maksuehdot ja alennukset mukaan lukien)

>  tuotteet ja palvelut

>  liiketoimintakäytännöt

>  toimialueet

>  jakelukanavat

>  asiakasluettelot.

Lainvastaisten sopimusten ei tarvitse olla allekirjoitettuja sopimuksia; ne voivat olla myös osapuolien  

välisiä suullisia ”yhteisymmärryksiä”. Tällainen toiminta voi saattaa sekä sinut että Brunswickin vakavaan 

vaaraan. Poistu välittömästi tapaamisesta tai tiedotustilaisuudesta, jossa on läsnä kilpailijoita ja jossa  

esiintyy kilpailua rajoittavaa käyttäytymistä. Ilmoita kaikista keskusteluista ja toimista, jotka saattavat olla 

tämän käytännön vastaisia, äläkä keskustele mistään näistä aiheista minkään kilpailijan, sääntelyviraston  

tai ulkopuolisen asianajajan kanssa, ennen kuin olet kysynyt neuvoa liiketoimintayksikkösi tai yhtiön  

lakiosastolta.  

	 TYÖKALUPAKKI

Kilpailijoita koskevien tietojen kerääminen

Tietojen kerääminen kilpailijoistamme—kilpailutietojen hankkiminen—on lainsäädännön mukainen  

liiketoimintakäytäntö ja auttaa meitä pysymään kilpailukykyisinä markkinoilla. Tiedon hankkiminen julkisista 

lähteistä, kuten sanomalehdistä, Internetistä tai julkisista arkistoista on sopivaa ja toivottavaa, kuten  

myös ei-luottamuksellisten tietojen kerääminen asiakkaista, liikekumppaneista, välittäjistä ja toimittajista.  

Et kuitenkaan saa ryhtyä laittomiin toimiin hankkiaksesi kilpailutietoja, etkä hyväksyä, luovuttaa tai  

käyttää kilpailutietoja, joiden tiedät paljastuneen jonkin kilpailijamme ja kolmannen osapuolen välisen  

sopimusrikkomuksen vuoksi. Brunswick kieltää henkilöllisyytesi ja oleellisten tosiasioiden vääristelyn sekä 

luvattoman tunkeutumisen, salakuuntelun, vakoilun, salailun ja hakkeroinnin kilpailutietojen hankkimiseksi 

sekä kaikki muut kilpailutietojen keräysmenetelmät, jotka ovat lainsäädännön tai näiden menettelysääntöjen 

vastaisia. 

Esimerkkejä epäreilusta kilpailusta

 Kaksi kilpailijaa sopii ”boikotoivansa” liikekumppania tai toimittajaa kilpailuetua tavoitellessaan.

 Kaksi kilpailevaa yritystä neuvottelee ja sopii hinnoista, joita aikovat asiakkailtaan periä tai toimittajilleen 
maksaa.

 Kahden yrityksen myyntiedustajat sopivat tavanomaisen puhelinkeskustelun yhteydessä jakavansa  
markkinat asiakkaittain tai alueittain: ”Te pysyttelette poissa meidän reviiriltämme, niin me pysyttelemme 
poissa teidän reviiriltänne.”
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 Työntekijä yrittää hankkia luottamuksellisia tietoja uudelta työntekijältä, joka oli aiemmin kilpailijan  
palveluksessa.

 Myyntiedustaja antaa virheellisiä tai harhaanjohtavia lausuntoja kilpailijoista mahdollisille asiakkaille 
järjestetyssä esittelyssä.

 Työntekijä hakkeroi kilpailijan sähköpostijärjestelmään saadakseen kilpailutietoja.

K&V

K Ystäväni työskentelee Brunswickin kilpailijan palveluksessa. Hiljattain hän kertoi minulle, että hänen 
yhtiönsä on jättänyt tarjoukset kahdesta projektista, joista myös Brunswick kilpailee. Hän ehdotti,  
että hän voisi nostaa toisen tarjouksen hintaa ja Brunswick voisi puolestaan tehdä samoin toiselle  
tarjoukselle, jolloin me kumpikin voittaisimme sopimuksen. Mitä minun pitäisi tehdä?

V Et koskaan saa keskustella asiakkaiden tai tarjoushintojen jakamisesta kilpailijan kanssa. Minkä tahansa 

kilpailua rajoittavan sopimuksen tekeminen kilpailijan kanssa on välitön rikkomus käytäntöjämme ja  

lakia vastaan. Mikäli tällainen tilanne ilmenee julkisella paikalla, osoita ehdotusta koskeva paheksuntasi 

kuuluvasti ja selkeästi. Sinun on ilmoitettava asiasta liiketoimintayksikkösi tai yhtiön lakiosastolle  

välittömästi.

K Olen kuullut, että kilpailija aikoo järjestää tapaamisen messuilla. Haluaisin osallistua, mutta en  
usko, että he päästävät minua sisään, jos he tietävät minun olevan Brunswickilta. Saanko osallistua,  
jos salaan henkilöllisyyteni?

V Et. Henkilöllisyytesi salaaminen hankkiaksesi tietoja kilpailijasta ei koskaan ole sopivaa. Sinun tulee  

pyytää neuvoa toimintayksikkösi tai yhtiön lakiosastolta, ennen kuin osallistut mihinkään tapaamiseen 

kilpailijan kanssa.
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Yhtäläiset työllistymismahdollisuudet

B runswick arvostaa erilaisuutta. Brunswick ei suvaitse häirintää työpaikalla—

perustui se sitten rotuun, väriin, uskontoon, sukupuoleen, ikään,  

kansallisuuteen, kansalaisuusasemaan, vammaan, seksuaaliseen suuntautumiseen,  

raskaus, veteraaniasemaan tai mihin tahansa muuhun sovellettavan  

lainsäädännön suojaamaan seikkaan. 

Tarjoamme kaikille yhtäläiset työllistymismahdollisuudet ja teemme palkkauspäätökset ansioiden 

perusteella. Tämä kattaa työsuhteen kaikki vaiheet, rekrytoinnin, palkkaamisen, siirrot, ylennykset,  

komennukset, koulutuksen, irtisanomisen, työskentelyolosuhteet, palkan ja muut työsuhde-ehdot mukaan 

lukien. Brunswick kieltää ehdottomasti kostotoimet henkilöitä vastaan, jotka hyvässä uskossa tekevät  

valituksen häirinnästä.

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä yhtäläisiin työllistymismahdollisuuksiin kohdistuvista rikkomuksista

 Esimies harkitsee ylennyksen antamista toiselle osastonsa kahdesta yhtä lahjakkaasta työtekijästä. 
Toinen heistä on juuri avioitunut nainen ja toinen naimisissa oleva mies, jolla on lapsia. Hän päättää antaa 
ylennyksen miehelle uskoen, että kun nainen saa lapsia, hän on todennäköisemmin pidempään poissa  
tai irtisanoutuu.  

 Työntekijää, joka vamman vuoksi joutuu käyttämään pyörätuolia, ei huomioida haettaessa henkilöä  
myyntitehtävään, johon liittyy paljon julkista vuorovaikutusta, vaikka hänen sosiaaliset taitonsa,  
suoritusarvionsa ja suosituksensa ovatkin erinomaiset. Selitykseksi tarjotaan, että joku joka ei ole sidottu 
pyörätuoliin, saavuttaisi todennäköisemmin paremmat myyntitulot.

 Tuotantotyöntekijä irtisanotaan, koska hänen esimiehensä uskoo, että työntekijän uskontokuntaan  
kuuluvat henkilöt saattavat olla väkivaltaisia. 

 Yhtiö palkkaa toistuvasti työntekijöitä yhdestä etnisestä ryhmästä perustellen sen niin, että ”muuta  
rotua edustava henkilöt eivät osaa samaistua asiakaskuntaamme”.

K&V

K Hain työpaikkaa osastolta, jossa työskentelee viisi miespuolista työntekijää. Päällikkö tarjosi  
työpaikkaa miehelle (olen nainen). Minusta tuntuu, että kyse on syrjinnästä. Mitä voin tehdä?

V Jos uskot joutuneesi syrjinnän kohteeksi, ilmoita asiasta esimiehellesi, eettiseen palvelunumeroon,  

paikalliselle eettisten asioiden neuvonantajalle tai käytä jotakin muuta näissä menettelysäännöissä 

määritettyä tapaa. Asia tullaan käsittelemään viipymättä asianmukaisesti. Sinuun ei tulla kohdistamaan 

mitään kostotoimia tehdessäsi valituksen hyvässä uskossa.

K Olen palkkaava päällikkö ja minulla on monta hyvää hakijaa, joilla on hyvin erilainen tausta. Vaikka 
hakijalta puuttuukin tärkeitä taitoja, joita muilla hakijoilla on, haluaisin palkata hakijan, jonka rotu ja 
uskonnollinen tausta ovat samoja kuin minulla. Tunnen, että työskentelisimme parhaiten yhdessä,  
koska jaamme samat arvot. Onko siinä jotakin väärää?

V On tärkeää, että tehtävään palkataan aina paras hakija ansioiden perusteella. Sinun on tehtävä  

palkkauspäätökset kokemuksen, ammattitaidon, pätevyyden ja muiden työhön liittyvien kriteerien  

perusteella. Palkkauspäätöksen tekeminen sen perusteella, että uskot kommunikoivasi paremmin tai jaat 

samat arvot jonkun henkilön kanssa, jolla on samanlainen tausta kuin omasi, ei ole tarkoituksenmukaista. 

Saatat hyvinkin huomata, että erilaisuus—vaaditun ammattitaidon lisäksi—myötävaikuttaa tiimisi  

erinomaiseen työhön.  
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Asiaan liittyvät käytännöt

Yhtäläiset työllistymismahdollisuudet ja vähemmistöjen työnsaanti– ja osallistumismahdollisuuksien  

parantaminen (H.01.01)

Americans with Disabilities –laki (ADA) (H.01.03)

Sähköinen viestintä ja Internetin käyttö (E.02.07)

Sosiaalinen media (H.01.05)
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Häirinnän vastaisuus

Jokaisen yksilön panoksen kokonaisarvo voidaan saavuttaa vain silloin,  

kun kohtelemme toisiamme samalla kunnioituksella, luottamuksella ja  

arvokkuudella, jota itsekin odotamme. Brunswick vaatii, että 

työympäristössämme ei esiinny uhkailua eikä häirintää miltään taholta, mukaan 

lukien esimiehet, työtoverit, toimittajat, asiakkaat ja muut kolmannet osapuolet. 

Työpaikkahäirintää voi esiintyä useissa eri muodoissa. Se on epätoivottua käytöstä—suullista, fyysistä 

tai visuaalista—joka luo uhkaavan, vihamielisen tai loukkaavan työympäristön. Työpaikkahäirintää voi  

olla vitsailu, kiusaaminen, loukkaaminen, pelottelu, loukkaava käytös työpaikalla tai henkilöön kohdistetut  

käytännön pilat. Työpaikkahäirinnästä on kyse myös silloin, kun työsuhde on sidottu ei-toivottuihin  

seksuaalisiin lähentelyihin. Brunswick ei suvaitse häirintää riippumatta siitä, ilmeneekö sitä yhtiön alueella, 

työajan jälkeen tai liiketoimintaan liittyvien työpaikan ulkopuolisten toimien, kuten juhlien tai liikematkojen, 

aikana. Kyseinen käyttäytyminen on ehdottomasti kielletty, vaikka se ei saavuttaisikaan lakia rikkovia  

mittasuhteita. 

Jos olet kokenut tai todistanut käyttäytymistä tai olet tietoinen käyttäytymisestä, joka rikkoo yhtiön 

häirinnän vastaista käytäntöä, sinun on ilmoitettava asiasta näissä menettelysäännöissä tai häirinnän  

vastaisessa käytännössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Asianmukaiset tutkimukset suoritetaan viipymättä 

ja mahdollisimman luottamuksellisesti. Sinuun ei kohdisteta kostotoimia sen vuoksi, että hyvässä uskossa 

ilmoitat rikkomuksesta tai osallistut tutkintaan. 

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä häirinnän vastaisen käytännön rikkomuksista

 Työtoverin tarkoitukselliset hipaisut.

 Sukupuolta, rotua, kansallista alkuperää tai uskontoa koskevien sopimattomien vitsien kertominen.

 Pornografisten tai loukkaavien sähköpostiviestien edelleen lähettäminen tai jakaminen yhtiön  
sähköisten tietojärjestelmien kautta.

 Työntekijän vaatiminen tai pakottaminen seurustelu– tai seksisuhteeseen uhkaamalla tätä potkuilla tai 
muilla työsuhteeseen liittyvillä seuraamuksilla.

 Pornografisilla verkkosivustoilla käyminen yhtiön tietokoneilla, työpaikalla tai työtapahtumissa.

K&V

K Teen yhteistyötä useiden toimittajien kanssa ja olen solminut hyvät suhteet heidän edustajiinsa.  
Yksi heistä on hiljattain alkanut flirttailemaan minulle ja lähettelemään ehdottelevia sähköpostiviestejä. 
Se tuntuu epämukavalta, mutta en tiedä mitä minun pitäisi tehdä, koska edustaja ei ole Brunswickin 
palveluksessa. Mitä minun pitäisi tehdä?

V Vaikka edustaja ei olekaan Brunswickin työntekijä, sinun pitää ilmoittaa tilanteesta. Brunswick  

edellyttää, ettei työympäristössä esiinny häirintää, ja tämä koskee myös kolmansia osapuolia, joilla ei  

ole työsuhdetta. Häirintää voi olla myös yhtiön ulkopuolisen henkilön lähettämät sähköpostiviestit  

ja flirttailu, jotka tekevät työympäristöstä vihamielisen, uhkaavan tai epämukavan. Brunswick ottaa kaikki 

häirintäilmoitukset vakavasti ja tutkii ne asianmukaisesti.
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K Uskontoni vuoksi peitän aina hiukseni, kun olen töissä. Ensin työtoverini olivat uteliaita ja kyselivät 
minulta uskonnostani, mutta viime aikoina he ovat alkaneet tekemään minusta pilaa ja sanomaan,  
että uskontoni on ”tyhmä”. Voinko tehdä asialle jotakin?

V Sinun on välittömästi ilmoitettava näistä tapauksista häirinnän vastaisessa käytännössä tai näissä  

menettelysäännöissä lueteltujen menetelmien mukaisesti. Käytäntöjemme puitteissa häirinnäksi katsotaan 

henkilön uskontoon perustuva kiusaaminen ja loukkaukset. Jos ilmoitat asiasta hyvässä uskossa, sinuun  

ei kohdisteta mitään kostotoimia, ja yhtiö voi selvittää asian viipymättä.

K Kerron paljon vitsejä töissä. Yksi työtovereistani sanoi, että hänen mielestään osa niistä on loukkaavia, 
mutta mielestäni hän ylireagoi. Kun kysyin muilta työtovereiltani, he sanoivat, että vitsini eivät häiritse 
heitä. En ole rikkonut toimintasääntöjä, enhän?

V Sinun on aina huolehdittava siitä, ettei käyttäytymisesi ole ei toivottua ja luo uhkaavaa, vihamielistä  

tai loukkaavaa työympäristöä kenellekään työtoverillesi. Vaikka muut työtoverisi eivät olisikaan  

loukkaantuneita, ainakin yksi heistä on kertonut olevansa. Sinun on lopetettava sellaisten vitsien  

kertominen, jotka saattaisivat luoda vihamielisen ympäristön hänelle tai kenelle tahansa toiselle  

työtoverille.

K Esimieheni on julkaissut Facebookissa rasistisia kommentteja työtovereistani. Onko tämä meidän 
käytäntöjemme puitteissa häirintää?

V Vihamielisen työympäristön luominen jonkun rotuun perustuen on käytännöissämme kielletty, myös  

silloin, kun tällaista käyttäytymistä esiintyy sosiaalisessa mediassa. Sinun on kerrottava asiasta  

esimiehellesi, otettava yhteyttä eettisten asioiden osastoon tai käytettävä muita menettelysäännöissä 

määritettyjä ilmoituskeinoja.  

Asiaan liittyvät käytännöt

Häirintä (H.01.02)

Sähköinen viestintä ja Internetin käyttö (E.02.07)

Sosiaalinen media (H.01.05)
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Terveys, turvallisuus ja ympäristö

B runswick uskoo, että sen työntekijöiden terveys, turvallisuus ja hyvinvointi 

ovat yhtiön menestyksen kannalta ratkaisevan tärkeitä. Brunswick on  

sitoutunut toimittamaan tuotteita ja kokemuksia tavalla, joka minimoi yhtiön 

vaikutuksen ympäristöön ja varmistaa sen liiketoiminnan kestävän kehityksen. 

Edistämme aktiivisesti työntekijöidemme terveyttä ja turvallisuutta käytännöillä ja ohjelmilla,  

jotka auttavat yksilöitä suojelemaan itseään ja työtovereitaan. Meidän kaikkien on noudatettava turvallisia 

työtapoja ja työskenneltävä aktiivisesti onnettomuuksien ehkäisemiseksi. Jos tietoosi tulee jokin  

turvallisuusuhka, joka koskee tiimin jäsentä tai muuta liiketoimintaamme liittyvää kolmatta osapuolta, ilmoita 

siitä paikallisen johdon kautta tai näiden menettelysääntöjen ilmoitusmenetelmien mukaisesti. Tämän lisäksi 

sinun on viipymättä ilmoitettava kaikista työpaikalla tapahtuvista sairastumisista ja loukkaantumisista  

paikallisten ohjeiden mukaisesti. 

Muista, että turvallisuus on aina etusijalla. Työnteon aikana emme saa olla huumeiden, alkoholin tai 

muiden turvallista ja tehokasta työkykyä haittaavien aineiden vaikutuksen alaisina. Brunswick kieltää  

työntekijöitä käyttämästä, pitämästä hallussaan, kuljettamasta, myymästä, jakamasta ja valmistamasta  

huumeita ja alkoholia, marijuana mukaan lukien, sekä olemasta edellä mainittujen aineiden vaikutuksen  

alaisina toimiessaan yhtiön liikeasioissa yhtiön alueella tai sen ulkopuolella tai käyttäessään mitä tahansa 

yhtiön ajoneuvoa tai laitetta.

Brunswick kieltää jyrkästi väkivallan ja väkivallan uhan työpaikalla. Tällaiseen käyttäytymiseen  

osallistuviin tiimin jäseniin kohdistetaan kurinpitotoimia, jotka saattavat johtaa jopa työsuhteen  

irtisanomiseen. 

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä terveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöön liittyvästä sopimattomasta  
käytöksestä

 Työntekijät eivät käytä tarvittavia suojavarusteita tehdasalueella, jolla käytetään kuulosuojia vaativia, 
korkeita desibelitasoja aiheuttavia raskaita koneita.

 Tehtaanjohtaja yrittää säästää yhtiön rahoja viemällä saastuneita jätteitä tehtaan vieressä sijaitsevalle 
tyhjälle tontille sen sijaan, että hävittäisi ne sovellettavien lakien ja yhtiön käytäntöjen mukaisesti.  

 Lisätäkseen tuotantoa tuotantotyöntekijä poistaa koneesta suojuksen välttyäkseen sen säätämiseltä.

K&V

K Huomasin, että koneen suojus on rikkoutunut. Sen korjaaminen vie aikaa ja meillä on tiukka  
tuotantoaikataulu. Mitä minun pitäisi tehdä?

V Jos suojus on rikki koneessa, jonka käyttöön olet saanut koulutuksen, sinun on ilmoitettava asiasta 

välittömästi, eikä konetta saa käyttää ennen kuin korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty. Turvallisen 

työympäristön varmistaminen on jokaisen tehtävä. Työntekijöiden turvallisuus on Brunswickilla  

etusijalla.
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K Epäilen, että työtoverini tulee joskus töihin päihtyneenä ja saattaa jopa juoda töissä. Olen huolissani 
hänen terveydestään ja turvallisuudestaan. Mitä voin tehdä?

V Sinun on viipymättä otettava yhteyttä esimieheesi, joka ryhtyy asianmukaisiin toimiin ongelman  

käsittelemiseksi. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla, sekä sinun että työtovereidesi kohdalla.

K En ole varma, mitä minun pitäisi tehdä käyttämättömille maaleille ja kemikaaleille, joita on  
kerääntynyt ympäri tehdasta. Pitäisikö minun vain heittää ne pois?

V Ei. Sinun tulee ottaa yhteyttä paikalliseen ympäristöasioista huolehtivaan työsuojeluvaltuutettuun ja 

pyydettävä tietoja siitä, kuinka käyttämättömät maalit ja kemikaalit hävitetään turvallisesti.

Asiaan liittyvät käytännöt

Huumeeton ja alkoholiton työpaikka (H.05.01)

Työturvallisuus (H.05.03)

Väkivallan ehkäiseminen työpaikalla (H.05.04)
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Luottamukselliset tiedot ja tietoturva

Luottamuksellisia tietoja ovat tiedot, jotka koskevat Brunswickin liiketoimintaa,  

toimintoja, työntekijöitä, asiakkaita, liikekumppaneita, tuotestrategioita  

ja liikesalaisuuksia. Yhtiön luottamuksellisten tietojen suojeleminen on jokaisen 

vastuulla. Luottamuksellisiin tietoihin kuuluvat kaikki Brunswickille arvokkaat 

tiedot, jotka eivät ole ulkopuolisten tiedossa ja joiden ennenaikainen paljastuminen  

auttaisi kilpailijoita tai vahingoittaisi Brunswickia.

Luottamuksellisiin tietoihin sisältyvät myös työntekijöiden, liikekumppaneiden ja asiakkaiden  

henkilötiedot, mukaan lukien tunnistettavissa olevat terveys–, talous– ja muut tiedot, joita yhtiöllä voi  

lainsäädännön mukaan olla hallussaan. Brunswick on sitoutunut säilyttämään kaikkien henkilötietojen  

yksityisyyden ja turvallisuuden, sekä käsittelemään niitä sovellettavien tietosuojalakien mukaisesti. Saamme 

kerätä, käyttää ja käsitellä henkilötietoja ainoastaan perusteltuja liiketoiminnallisia tarkoituksia varten ja 

meidän on rajoitettava pääsy tietoihin vain niille henkilöille, joilla on perusteltu liiketoiminnallinen syy niiden 

käyttämiseen. Tämän lisäksi meidän on huolehdittava siitä, etteivät tiedot paljastu luvattomasti. Emme  

salli tietojen luovuttamista kolmansille osapuolille muutoin kuin käytäntöjemme sallimin tavoin.

Varmista, että käytät kaikkia asianmukaisia turvallisuus– ja suojamenetelmiä, kun käsittelet  

luottamuksellisia tietoja. Ole varovainen ja huomaavainen luovuttaessasi luottamuksellisia tietoja kirjallisesti—

mukaan lukien sähköpostit—ja yksityisten keskusteluiden aikana. Huomioi ympäristösi, kun puhut  

matkapuhelimessa tai julkisella paikalla. Velvollisuutesi säilyttää luottamuksellisten tietojen yksityisyys ja 

turvallisuus jatkuu myös työsuhteesi päätyttyä. 

Säilytä ja hävitä luottamukselliset tiedot asiakirjahallinto– ja tietosuojakäytäntöjen mukaisesti.  

Tiettyjä oikeudenkäyntiasioiden, tilintarkastusten ja tutkimusten kannalta oleellisia asiakirjoja on ehkä  

säilytettävä tavanomaisia vaatimuksia kauemmin. Noudata lain määräämiä säilytysaikoja varmistaaksesi,  

että et tuhoa tai kadota tärkeitä tietoja. 

	 TYÖKALUPAKKI

Tuotemerkkimme suojeleminen 

Meidän jokaisen vastuulla on suojella Brunswickin tärkeintä omaisuutta—meidän tuotemerkkiämme. 

Meillä kaikilla on velvollisuus vahvistaa ja suojella Brunswick tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia, patentteja ja 

muuta immateriaaliomaisuutta. Logomme ja nimemme ovat esimerkkejä maailmanlaajuisesti tunnetuista 

tavaramerkeistä, joita ei saa käyttää väärin. Sinun tulee kysyä lakiosastolta lupaa ennen minkään Brunswickin 

logojen käyttöä myynninedistämis– ja muissa materiaaleissa, ja yksikkökohtaisten logojen käyttöön on ensin 

saatava hyväksyntä kyseisen yksikön markkinointiosastolta.

Tämän lisäksi saatat joskus luoda materiaaleja tai kehittää prosesseja työsi yhteydessä, ja nämä 

luomukset ovat Brunswickin omaisuutta. Tämä immateriaaliomaisuus on yksi Brunswickin arvokkaimmista  

varoista. Kun lähdet Brunswickilta, sinun on palautettava kaikki immateriaaliomaisuus ja muut hallussasi  

olevat työtuotteet, mukaan lukien kaikki kopiot. Älä koskaan anna immateriaaliomaisuuttamme yhtiön 

ulkopuolisten käyttöön tai jaa sitä ulkopuolisille ilman asianmukaisia oikeudellisia asiakirjoja.
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Esimerkkejä luottamuksellisista tiedoista

 Brunswickin ja sen työntekijöiden, agenttien, strategisten kumppaneiden ja/tai muiden kolmansien 
osapuolien väliset kirjalliset ja suulliset sopimukset.

 Immateriaaliomaisuus—kuten tavaramerkit, patentit, tekijänoikeudet ja liikesalaisuudet, jotka  
yhtiö omistaa.

 Markkinointisuunnitelmat.

 Hinnoittelutiedot.

 Tekniset tiedot.

 Työntekijöiden henkilötiedot, kuten kotiosoitteet, puhelinnumerot, sosiaaliturvatunnukset,  
pankkitilinumerot ja etuustiedot.

 Asiakkaiden henkilökohtaiset tai taloudelliset tiedot.

 Yhtiön taloudelliset tiedot (esim. laskurekisterit, palkkakirjanpito, tilinpäätökset, ostovelkojen  
yhteenvedot, toimittajaluettelot, hinta– ja kustannustiedot jne.).

 Mahdollisia yritysostoja ja/tai uusia tuotelanseerauksia koskevat taloudelliset ja muut  
liiketoimintatiedot.

 Nykyisten tai mahdollisten uusien tuotteiden tekniset piirustukset.

 Asiakasluettelot ja sopimukset, markkinaosuustiedot, toimittajien kanssa tehdyt sopimukset,  
strategiset suunnitelmat jne.

Esimerkkejä luottamuksellisten tietojen asianmukaisesta suojelemisesta

 Tuotesuunnittelun työntekijä varmistaa laittavansa arkaluontoiset tuotepiirustukset lukittuun  
laatikkoon ennen lounaalle lähtemistä.

 Kirjanpitäjä ottaa aina tietokoneensa salasanasuojauksen käyttöön ennen toimistolta lähtemistä.

 Henkilöstöpäällikkö säilyttää henkilöstöä koskevia arkaluontoisia tietoja lukitussa kaapissa.

 Hankintahenkilö hankkii allekirjoitetun salassapitosopimuksen mahdolliselta liikekumppanilta ennen 
Brunswickia koskevien luottamuksellisten tietojen luovuttamista.

Esimerkkejä luottamuksellisten tietojen epäasianmukaisesta suojelemisesta

 Työntekijän serkku on aloittelemassa liiketoimintaa ja pyytää luettelon asiakkaista ja työtovereista,  
jotta hän voisi ottaa heihin yhteyttä uuden liiketoimintansa puitteissa. Työntekijä suostuu tähän.

 Insinööri myy kilpailijalle tietoja patentoidusta metallinmuotoilutekniikasta, jonka yhtiö on kehittänyt.

 Markkinointipäällikkö on innoissaan uudesta venekonseptista ja kertoo sitä koskevia tietoja  
perheelleen ja ystävilleen ennen sen julkaisemista.  
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K&V

K Sain puhelun toisen yhtiön henkilöstöosastolta. Soittaja tekee vertailuanalyysiä ja haluaisi tiedot  
kaikkien työntekijöideni aloituspäivämääristä, ammattinimikkeistä ja peruspalkoista. En ole varma,  
mitä minun pitäisi tehdä.

V Työntekijöitämme koskevat tiedot ovat luottamuksellisia ja niitä saa antaa vain henkilöille, joilla on  

valtuudet näiden tietojen hallussapitoon. Älä koskaan luovuta tällaisia tietoja, ellet ole täysin varma siitä, 

että se on sopivaa. Tässä tilanteessa sinun on pyydettävä neuvoa henkilöstöosastolta sekä  

tietoturvatoimistosta.

K Matkustan työni yhteydessä paljon ja kannettava tietokoneeni kulkee aina mukanani. Vierailin  
asiakkaan luona ja kokouspäivän päätteeksi asiakas kutsui minut illalliselle. Pitäisikö minun ottaa  
tietokoneeni mukaan ravintolaan vai jättää se vuokra-autoni tavaratilaan?

V Parhaan mahdollisen turvallisuuden varmistamiseksi sinun tulee ottaa kannettava tietokoneesi mukaan 

ravintolaan. Vaikka jättäisit tietokoneen lukittuun autoon, joku saattaisi murtautua autoon ja varastaa 

tietokoneen tai koko auton. Toimi luottamuksellisten tietojen suhteen ennakoiden ja harkiten ja pidä  

tietokoneesi jatkuvassa valvonnassa ja turvassa.

K Loin Brunswickille uuden venemallin, jota ei koskaan käytetty. Nyt lopetan yhtiöllä perustaakseni  
oman yrityksen. Voinko käyttää kyseistä mallia?

V Et. Työsuhteesi aikana yhtiölle suunnittelemasi mallit ovat yhtiön ”immateriaaliomaisuutta”. Kun  

työsuhteesi Brunswickilla päättyy, sinun on palautettava kaikki Brunswickin immateriaaliomaisuus.  

Tällaisen omaisuuden pitäminen tai käyttäminen ilman asianmukaisia valtuuksia saattaa rikkoa  

tekijänoikeuksia sekä näitä menettelysääntöjä.

K Olen uusi myyntiedustaja Brunswickilla. Minulla on luettelo entisen työnantajani uusien tuotteiden 
kustannuksista sekä asiakaskohtaisista hinnoista ja uskon, että sen käytöstä olisi hyötyä työssäni 
Brunswickilla. Onko tämä ongelma?

V Kyllä. Brunswick kunnioittaa kilpailijoidensa luottamuksellisia ja yksinoikeudellisia tietoja. Aivan  

kuten me suojelemme omia arkaluontoisia tietojamme, meidän on myös suojeltava kilpailijoidemme,  

asiakkaidemme ja liikekumppaneidemme vastaavia tietoja.  

K Löysin asiakirjan, jossa näkyy useiden osastoni työntekijöiden palkat. Voinko näyttää sen muille?

V Et. Sinulla ei ole mitään liiketoiminnallista syytä pitää hallussasi toisten työntekijöiden henkilökohtaisia 

tietoja. Sinun on välittömästi palautettava asiakirja henkilöstöosastolle tai, mikäli asianmukaista,  

hävittää se asiakirjahallinto– ja tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti.

K Sain sähköpostiviestin ystävältäni, joka työskentelee Brunswickin kilpailijan palveluksessa. Hänen  
viestissään oli ”luottamukselliseksi” merkitty liite, joka sisälsi yksityiskohtaisia tietoja hänen  
yhtiönsä myynninedistämisstrategioista. Tiedän, että hän lähetti viestin minulle vahingossa, mutta  
kun minulla kerran nämä tiedot nyt ovat, voinko käyttää niitä?

V Et. Ystäväsi paljasti nämä tiedot vahingossa ja ne on selkeästi merkitty luottamuksellisiksi. Tämän  

vuoksi et saa käyttää niitä, ja sinun on joko palautettava tai tuhottava ne välittömästi.

Asiaan liittyvät käytännöt

Suojattujen potilastietojen tietosuoja (H.04.13)

Hallinnoitujen tietojen luokituskäytäntö (P.01.02)

Asiakirjahallinto (L.03.01) 

Yritysidentiteetti-ohjeet (viestintä/Brunswickin asiakirjamallit ja tyylioppaat/yritysidentiteetti)
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Sähköiset tietojärjestelmät

Sähköisellä tietotekniikalla on tärkeä rooli liiketoiminnassamme. Brunswickin 

sähköisten tietojärjestelmien—Internet, sähköposti, puhelimet, faksit,  

ääniviestit, mobiililaitteet ja pikaviestintä mukaan lukien—tarkoitus on auttaa 

sinua työssäsi, ja tämän vuoksi niitä tulee käyttää pääasiassa liiketoiminnallisiin 

tarkoituksiin. Käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin on sallittua vain kohtuuden 

rajoissa, ja henkilökohtainen käyttö ei koskaan saa häiritä työvelvollisuuksiasi.

Brunswickin sähköiset tietojärjestelmät ovat yhtiön omaisuutta, ja kaikki niillä laaditut, lähetetyt ja 

vastaanotetut viestit ovat myös yhtiön omaisuutta. Yhtiö varaa oikeuden valvoa sähköisten järjestelmiensä 

käyttöä, oli käyttö sitten liiketoiminnallista tai henkilökohtaista, sekä pysäyttää tai siepata sisältöä, viestejä  

ja tiedostoja lain sallimissa rajoissa. Tällaisen valvonnan tarkoituksena on sisäisten tutkintojen suorittaminen, 

Brunswickin lainsäädännöllisten oikeuksien suojeleminen sekä käytäntöjemme ja sovellettavien lakien  

noudattamisen varmistaminen. Menettelysäännöissä määritetyt Brunswickin käytännöt ja periaatteet  

koskevat yhtälailla yhtiön sähköisten järjestelmien käyttöä ja siitä riippumatta, onko käytön tarkoitus  

liiketoiminnallinen vai henkilökohtainen. Muista, että sähköiset viestit—mukaan lukien sähköpostit, pikaviestit 

ja tekstiviestit—on laadittava samalla huolellisuudella ja ammattimaisuudella kuin kaikki muukin Brunswickin 

kirjeenvaihto ja viestintä.

Kun käytät sosiaalisen median sivustoja julkaistaksesi tietoja, osallistuaksesi keskusteluihin tai 

viestiäksesi muuten yhtiöstä—siitä riippumatta, käytätkö yhtiön järjestelmiä vai et—sinun on aina  

ilmoitettava työsuhteestasi yhtiöön selkeästi ja näkyvästi. Tämän lisäksi Brunswickin puolesta julkaistut  

tiedot saavat sisältää ainoastaan todenmukaisia ja perusteltuja tosiasioita. Älä koskaan vääristele itseäsi  

tai Brunswickia koskevia tietoja. 

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä yhtiön sähköisten tietojärjestelmien väärinkäytöstä

 Työntekijä lähettää yhtiön ulkopuoliselle ystävälleen vitsin, joka loukkaa uskonnollista ryhmää.

 Työntekijä käyttää yhtiön omistamaa tietokonettaan hakeakseen pornografista materiaalia.

 Markkinointipäällikkö lähettää tuotekehittelyä koskevia luottamuksellisia tietoja yhtiön ulkopuolelle  
ilman asianmukaista lupaa.

 Analyytikko käyttää yhtiön tietojärjestelmiä kohtuuttomasti henkilökohtaisiin tarkoituksiin, kuten  
toistuvien sähköpostiviestien lähettämiseen yhtiön koneella kotoa käsin tekemänsä liiketoiminnan  
mainostamiseksi.

 Työntekijä tekee rodullisesti halventavia kommentteja työtovereistaan sosiaalisen median sivustoilla.

 Työntekijä julkaisee nimettömiä Brunswickin tuotetta ylistäviä kommentteja, eikä ilmoita  
työskentelevänsä Brunswickin palveluksessa..

Työympäristö    28



K&V

K Tiimin jäsen lähetti minulle sähköpostiviestin, jossa stereotypisoidaan ja halvennetaan miehiä.  
Haluaisin lähettää sen yhtiön ulkopuoliselle ystävälleni, jonka tiedän pitävän sitä hauskana. Voinko 
lähettää sen eteenpäin, koska ystäväni ei ole täällä töissä? 

V Et. Et saa koskaan käyttää Brunswickin sähköisiä tietojärjestelmiä lähettääksesi kenellekään— 

Brunswickin sisä- tai ulkopuolella—materiaalia, joka saattaisi olla loukkaavaa. Tällaisen materiaalin 

lähettäminen saattaa olla häirinnän vastaisen käytännön, menettelysääntöjen ja lainsäädännön vastaista. 

Sinun on poistettava sähköpostiviesti välittömästi ja ilmoitettava IT-osastolle sen vastaanottamisesta.

K Kirjoitan blogia ja haluan kertoa Brunswickin mahtavista tuotteista. Onko se hyväksyttävää?

V Jos haluat kirjoittaa yhtiön tuotteista, sinun on tehtävä täysin selväksi, että olet Brunswickin  

työntekijä, ja sinun on varmistettava, että julkaiset ainoastaan todenmukaisia ja perusteltuja tosiasioita 

tuotteistamme.

Asiaan liittyvät käytännöt

Sähköinen viestintä ja Internetin käyttö (E.02.07)

Sosiaalinen media (H.01.05)

Etsinnät työpaikalla (H.05.05)
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Yhtiön omaisuuden suojeleminen

T ilojemme, laitteidemme, materiaaliemme, varallisuutemme, tekniikoidemme,  

tietojemme ja tuotemerkkimme hankkimiseen on vaadittu monen ihmisen  

kova työ. Olemme toisillemme, asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme sekä 

liikekumppaneillemme velkaa sen, että suojelemme Brunswickin omaisuutta 

varkaudelta, katoamiselta, tuhlaukselta ja vahingoittumiselta. 

Suojele Brunswickin omaisuutta ja käytä sitä tarkoituksenmukaisesti. Älä käytä yhtiön omaisuutta 

omaksi eduksesi tai muun kuin yhtiön eduksi. Älä käytä yhtiön tietokoneita tai laitteita laittomiin tai  

epäeettisiin toimiin, kuten vedonlyöntiin tai pornografiaan. Yhtiön omaisuuden varastaminen saattaa  

työsuhteen irtisanomisen lisäksi johtaa myös rikossyytteeseen. Brunswickin omaisuuden sopimaton tai  

laiton käyttö vahingoittaa meitä kaikkia. 

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä yhtiön omaisuudesta

 yhtiön rahat ja tuotteet

 työntekijän työaika

 tietokonejärjestelmät ja -ohjelmistot

 puhelimet

 kopiokoneet

 yhtiön ajoneuvot

 yhtiön tavaramerkit

K&V

K Minulla on pieni yritys, joka valmistaa hääkutsuja, ja nyt suunnittelen kutsuja työtoverilleni.  
Voinko käyttää yhtiön tietokonetta tähän tarkoitukseen, jos siihen menee vain muutama päivä?

V Et. Tällainen käyttö ei ole satunnaista henkilökohtaista käyttöä, jonka Brunswickin käytännöt sallivat.

K Päällikköni on pyytänyt minua hoitamaan henkilökohtaisia asioitaan, kuten hakemaan vaatteita  
kuivapesusta ja ostamaan henkilökohtaisia lahjoja yhtiön ajalla. Onko tämä ongelma?

V Kyllä. Päällikkösi on väärinkäyttänyt työaikaasi, joka on yhtiön omaisuutta. Sinun on ilmoitettava  

asiasta menettelysäännöissä kuvatulla tavalla, jotta se voitaisiin ratkaista.

Asiaan liittyvät käytännöt

Sähköinen viestintä ja Internetin käyttö (E.02.07)

Sosiaalinen media (H.01.05)
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Poliittinen toiminta

B runswick kunnioittaa oikeuttasi osallistua poliittiseen toimintaan omasta 

puolestasi tai valitsemasi kohteen tai ehdokkaan puolesta, mutta pyytää 

sinua olemaan osallistumatta poliittiseen toimintaan töissä. Tässä käytännössä 

”poliittisella toiminnalla” tarkoitetaan toimia, jotka eivät suoraan liity tiettyyn, 

tunnistettuun työsuhdetta koskevaan asiaan. 

Sinun pitää huolehtia siitä, että et käytä Brunswickin nimeä, omaisuutta tai muita resursseja omien 

henkilökohtaisten poliittisten toimiesi tukemiseen, ja sinun on oltava hienotunteinen, jos keskustelet  

henkilökohtaisista poliittisista näkemyksistäsi kolmannen osapuolen liiketuttavien kanssa. Yhtiö ei korvaa 

työntekijöille heidän tekemiään henkilökohtaisia poliittisia lahjoituksia, eikä työntekijän palkkaa nosteta  

tai muulla tavoin muuteta tehtyjen poliittisten lahjoitusten mukaan. Sinua rohkaistaan osallistumaan  

kunnalliseen ja poliittiseen toimintaan edellyttäen, että kyseinen toiminta tapahtuu omalla ajallasi ja omalla 

kustannuksellasi sekä on sovellettavien lakien mukaista. Et saa väittää tai antaa ymmärtää, että antamallasi 

ajalla, resursseilla tai rahalla on Brunswickin tuki. Sinua ei koskaan suosita tai rangaista sen vuoksi, että  

teet henkilökohtaisen lahjoituksen tai jätät sellaisen tekemättä.

	 TYÖKALUPAKKI

Esimerkkejä sopimattomista poliittisista toimista työpaikalla

 Päällikkö pyytää osastonsa työntekijöitä ostamaan lippuja merkittävän asiakkaan tukeman  
ehdokkaan poliittiseen varainkeruutapahtumaan.

 Tehtaan työntekijä jakaa poliittiseen virkaan pyrkivän ehdokkaan lentolehtisiä yhtiön  
pysäköintipaikalla töiden jälkeen.

 Päällikkö lähettää työtietokoneeltaan työtovereilleen sähköpostiviestin, jossa hän kehottaa  
heitä äänestämään tukemaansa ehdokasta.

K&V

K Ystäväni pyrkii poliittiseen virkaan ja haluaisin auttaa häntä kampanjoinnissa. On se sallittua?

V Kyllä. Henkilökohtainen poliittinen toimintasi on oma asiasi. Varmista kuitenkin, ettet käytä yhtiön 

resursseja—mukaan lukien yhtiön aika, sähköposti ja nimi—kampanjan edistämiseen.

K Vaimoni pyrkii Yhdysvaltain edustajanhuoneeseen. Voinko käyttää Brunswickin tietokoneita ja  
kopiokoneita hänen esitteidensä ja julisteidensa tekemiseen?

V Ei. Yhtiön resursseja ei saa käyttää henkilökohtaisten poliittisten toimien tukemiseen.

K Päällikköni kertoo suureen ääneen poliittisista vakaumuksistaan, jotka eroavat suuresti omistani. 
Joskus hän jopa kommentoi ehdokkaiden rotuja, uskontoja tai kansallisia alkuperiä ja minusta tämä  
on loukkaavaa. Voiko hän evätä minulta ylennyksiä tai palkankorotuksia tai jopa irtisanoa minut,  
koska poliittiset mielipiteeni ovat erilaiset?

V Ei. Päällikkösi ei voi tehdä työsuhdetta koskevia toimenpiteitä eriävien poliittisten mielipiteidesi vuoksi. 

Tämä lisäksi, jos hänen käytöksensä luo häirinnän vastaista käytäntöämme rikkovan uhkaavan,  

vihamielisen tai loukkaavan työympäristön, velvollisuutesi on ilmoittaa asiasta, jotta se voitaisiin tutkia 

asianmukaisesti.

Asiaan liittyvät käytännöt

Häirintä (H.01.02)
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RAPORTOINTIMENETELMÄT
Jos tiedossasi on näihin menettelysääntöihin tai mihin tahansa Brunswickin käytäntöön kohdistunut  

rikkomus, sinun on ilmoitettava siitä välittömästi yhdellä jäljempänä esitetyistä tavoista. Ilmoitukset voidaan 

jättää nimettömästi, ja jos haluat käyttää maksutonta eettistä palvelunumeroa, käytettävissäsi on kääntäjiä. 

Ilmoitukset pidetään luottamuksellisina siinä määrin kuin oikeudenmukaisen ja perusteellisen tutkinnan  

suorittaminen sallii.  

 Kerro esimiehellesi.

 Ota yhteyttä toimipaikkasi eettiseen neuvonantajaan (henkilökohtaisesti, puhelimitse, postitse tai  
sähköpostitse).

 Soita Yhdysvaltojen maksuttomaan eettiseen palvelunumeroon (+1.877.684.5252) tai kansainväliseen 
maksuttomaan eettiseen palvelunumeroon (puhelinnumerot menettelysääntöjen lopussa).

 Ilmoita verkossa: www.bcethics.com 
–tai– 
Työntekijät EU:n alueella käyttävät verkkopohjaista menetelmää: https://bcethicseu.alertline.com .

 Ota yhteyttä eettisten asioiden osastoon joko henkilökohtaisesti, postitse (1 N. Field Court, Lake Forest, IL 
60045), puhelimitse (+1.847.735.4318), sähköpostitse (ethics.advisory@brunswick.com) tai faksilla.  
(+1.847.735.4388).

 Lähetä kirje yhtiön lakiasiainjohtajalle.

Eettistä palvelunumeroa operoi ulkopuolinen yritys ja se palvelee sinua vuorokauden ympäri viikon 

jokaisena päivänä. Voit halutessasi tehdä ilmoituksen nimettömänä, mutta nimettömyyden säilyttäminen  

saattaa rajoittaa mahdollisuuksiamme tutkia huolenaiheesi tehokkaasti. Brunswick tutkii ilmoitukset  

viipymättä asianmukaisesti ja ryhtyy tarpeellisiin toimenpiteisiin. Meillä kaikilla on velvollisuus auttaa  

tutkinnoissa ja antaa tietoja avoimesti ja rehellisesti. Pyrimme kaikin kohtuullisin keinoin kertomaan sinulle, 

kun tutkinta on päättynyt.

NOLLATOLERANSSI KOSTOTOIMIA KOHTAAN
Jos teet ilmoituksen hyvässä uskossa käyttäen jotakin menettelysäännöissä kuvattua menetelmää, sinuun  

ei tulla kohdistamaan mitään kostotoimia. Työntekijään, joka ryhtyy kostotoimiin tällaisen ilmoituksen vuoksi 

tai joka häiritsee tällaisen ilmoituksen perusteella tehtävää tutkintaa, kohdistetaan kurinpitotoimia, jotka  

saattavat johtaa jopa työsuhteen irtisanomiseen. Jos uskot, että joku henkilö on kostanut sinulle, ilmoita  

asiasta viipymättä jollakin edellä kuvatuista tavoista.

Aiheettomien syytösten tietoinen esittäminen, tutkijalle valehteleminen ja yhteistyöstä kieltäytyminen 

tutkinnan yhteydessä ovat menettelysääntöjen rikkomuksia. ”Hyvässä uskossa” ilmoittaminen ei tarkoita  

sitä, että sinun on oltava oikeassa, kun ilmaiset huolenaiheesi; se tarkoittaa vain sitä, että uskot vilpittömästi 

rikkomuksen tapahtuneen tai saattaneen tapahtua ja että olet rehellinen ilmoitustasi tehdessäsi. 
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	 TYÖKALUPAKKI

K&V

K Onko ilmoituksen tekemisestä haittaa uralleni?

V Ei. Brunswickin johto on sitoutunut säilyttämään avoimen työympäristön, jossa eettisiä ja sääntöjen  

noudattamista koskevia asioita voidaan ottaa esille hyvässä uskossa, ilman negatiivisia seuraamuksia  

ilmoittajalle. Brunswick reagoi kaikkiin ilmoitettuihin kostotapauksiin ja ryhtyy viipymättä korjaaviin  

toimenpiteisiin. Kostotoimia ei sallita kenenkään työntekijän toimesta.

K Näin tilanteen, jonka epäilen rikkovan menettelysääntöjä. Pitäisikö minun ilmoittaa siitä, vaikka  
en ole varma, onko kyseessä ongelma?

V Kyllä. Velvollisuutesi on ilmoittaa mahdollisista menettelysääntöjen rikkomuksista välittömästi.  

lmoitukseesi suhtaudutaan vakavasti ja se tutkitaan asianmukaisesti. On parempi ilmoittaa epäilyksestä, 

joka osoittautuu turhaksi, kuin jättää lainsäädännön tai yhtiön käytännön mahdollinen rikkomus  

huomioimatta.

K  Mitä tapahtuu, jos joku tekee vilpillisen ilmoituksen saadakseen minut pulaan?

V Kaikki tutkinnat käsitellään ammattimaisesti ja puolueettomasti. ”Vilpillisen” ilmoituksen tahallinen  

tekeminen on vakava rikkomus ja saattaa aiheuttaa kurinpitotoimia, jotka saattavat johtaa jopa  

työsuhteen irtisanomiseen.

Asiaan liittyvät käytännöt

Kirjanpidollisia & taloudellisia asioita koskevat valitukset (E.02.01)

Ilmoituskäytäntö (E.02.03)

Häirinnän vastainen käytäntö (H.01.02) 
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Vakuutus:  

Henkilökohtainen sitoumuksesi oikean valinnan tekemiseen

Vakuutan, että olen lukenut ja ymmärtänyt Brunswick Corporationin  
menettelysäännöissä annetut tiedot ja sitoudun noudattamaan  
menettelysääntöjä ja muita Brunswickin käytäntöjä.

Työntekijä nimi Päivämäärä

Työntekijän allekirjoitus Päivämäärä
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ETHICS TOLL-FREE HELP LINE NUMBERS
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  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Australia Optus 1.800.551.155 800.556.2803

 Telstra 1.800.881.01 1 

Belgium  0.800.100.10 888.507.5629

Brazil  0800.890.0288 888.649.901 1 
     or 
  0800.8888.288

Canada  —— 877.684.5252

China Beijing 108.888 888.649.9014 
 vicinity

 Shanghai 108.1 1 
 vicinity

Denmark  8001.0010 888.649.9026

France  0800.99.001 1 888.649.9047 
     or 
  0805.701.288

Germany  0.800.2255.288 888.649.9048

Hong Kong Hong Kong 800.96.1 1 1 1 888.649.9054 
 Telephone

 New World 800.93.2266 
 Telephone

Hungary  06.800.01 1 1 1 888.649.9057

Italy  800.172.444 888.649.9058

Japan KDDI 00.539.1 1 1 888.649.9059

 NTT 0034.81 1.001

 Softbank 00.663.51 1 1 
 Telecom

Korea DACOM 0030.91 1 888.649.9062

 DACOM US 550.2872 
 Military

 Korea 0072.91 1 
 Telecom

 Korea 550.4663 
 Telecom 
 US Military

 ONSE 0036.91 1

  AT&T  
COUNTRY SERVICE ACCESS CODE HELP LINE

Mexico  01.800.288.2872 888.802.9416

 Alternative 01.800.462.4240

 Por Cobrar 01.800.1 12.2020 
 Espanol

Nertherlands 0800.022.91 1 1 888.802.9418

New Zealand 000.91 1 800.721.0942

Norway  800.190.1 1 888.802.9432

Poland  —— 0.0.800.1 1 1.1717

Portugal  800.800.128 800.569.9578

Russia  8^10.800.1 10.101 1 888.802.9441

 Moscow 363.2400

 Outside 8^495.363.2400 
 Moscow

 St. 363.2400 
 Petersburg

 Outside St. 8^812.363.2400 
 Petersburg

Singapore Sing Tel 800.01 1 1.1 1 1 888.802.9451

 StarHub 80.0001.0001

Sweden  020.799.1 1 1 888.802.9454

Switzerland  0.800.89001 1 888.802.9458

Thailand  1.800.0001.33 888.802.9459 
     or 
  001.999.1 1 1.1 1

United BT 0800.89.001 1 800.569.9578
Kingdom C&W 0500.89.001 1

United  —— 877.684.5252 
States




