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Basware Oyj Eettiset periaatteet 

(Päivitetty 2021) 

JOHDANTO 

Basware on maailman johtava verkottuneiden hankinnasta maksuun- ja verkkolaskuratkaisujen 
tarjoaja. 

Näiden eettisten periaatteiden tarkoituksena on määrittää yhteiset periaatteet työntekijöille 
kaikissa Baswaren toimintamaissa. Basware odottaa, että myös kaikki Baswaren toimittajat, 
kumppanit ja alihankkijat noudattavat Eettisiä periaatteita tehdessään töitä Baswarelle tai Baswaren 
puolesta. 

Eettiset periaatteet antavat Baswaren asiakkaille, kumppaneille, sijoittajille ja muille sidosryhmille 
tietoa periaatteista, joiden mukaan Basware toimii ja odottaa toimittajiensa, kumppaneidensa ja 
alihankkijoidensa toimivan. 

Näitä eettisiä periaatteita arvioidaan ja muutetaan niin usein kuin on tarpeen, että varmistetaan 
mallin tehokkuus ja niiden sisällön vastaavuus yhtiölle kulloinkin olennaisimpiin eettisen toiminnan 
ja vaatimustenmukaisuuden tarpeisiin. 

Basware järjestää jatkuvaa henkilöstökoulutusta Eettisten periaatteiden sisällöstä ja työntekijöiden 
on mahdollista hakea ohjeistusta Eettisiin periaatteisiin liittyen. 

BASWAREN ARVOT 

Baswaren yrityskulttuuri perustuu korkeaan liiketoimintaetiikkaan ja yhtiön arvoihin, jotka ohjaavat 
toimintaa. Arvomme kuuluvat olennaisena osana toimintaamme kaikkialla, missä työskentelemme. 

Drive customer success 

Työskentelemme yhtenä sitoutuneena tiiminä ja autamme asiakkaitamme saavuttamaan 
tavoitteensa. Asiakkaidemme menestys on oman menestyksemme perusta. 

Lead the way 

Olemme ajatusjohtajia, jotka luovat innovatiivisia ratkaisuja ja palveluja. Omistautuminen ja 
jatkuva parantaminen tekevät meistä markkinajohtajan ja asiakkaidemme luotetun 
kumppanin. 
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Strive for excellence 

Olemme päteviä ammattilaisia ja pyrimme jatkuvasti kehittämään osaamistamme. Olemme 
rock-tähtiä, jotka antavat aina parastaan. 

Inspire and be inspired 

Me baswarelaiset olemme liiketoiminnan ytimessä ja tuomme esiin parhaat puolet toinen 
toisissamme. Saavutukset edellyttävät rohkeutta, intohimoa ja inspiraatiota. Työ on meistä 
hauskaa ja olemme ylpeitä baswarelaisuudestamme. 

 

LIIKETOIMINTAKÄYTÄNNÖT 

Lakien ja säädösten noudattaminen 

Basware noudattaa soveltuvia lakeja ja säädöksiä kaikkialla, missä Basware toimii. Jos soveltuvat lait 
ja säädökset ovat sallivampia kuin nämä eettiset periaatteet, Basware noudattaa näitä eettisiä 
periaatteita. Jos soveltuvat lait ja säädökset ovat puolestaan tiukempia, noudatamme lainsäädännön 
vaatimuksia. Lisäksi Basware toimii aina korkean liiketoimintaetiikan normien mukaisesti. 

Tuonti, vienti ja kauppasäädökset 

Basware tarjoaa tuotteitaan ja palvelujaan yli valtiorajojen. Kansainväliseen kauppaan vaikuttavat 
erilaiset tuonti- ja vientirajoitukset. Olemme sitoutuneita noudattamaan lakeja, jotka säätelevät 
tuotteidemme ja palveluidemme kansainvälistä kauppaa. 

Kartelli- ja kilpailulainsäädäntö 

Basware noudattaa soveltuvaa kilpailulainsäädäntöä kaikissa toimintamaissaan. Basware tukee 
vapaata ja avointa kilpailua ja ei osallistu hintojen sopimiseen tai sääntelyyn, tai markkinoiden tai 
asiakkaiden jakamiseen kilpailijoiden kanssa. 

Lahjonnan ja korruption vastaisuus 

Osana sitoumustaan toimia rehellisesti ja eettisesti Baswarella on nollatoleranssi lahjontaan ja 
korruptioon, ja yhtiö noudattaa paikallisia lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja kaikissa 
toimintamaissaan. Lisätietoja Baswaren suhtautumisesta tähän aiheeseen on erillisessä lahjonnan ja 
korruption vastaisessa ohjeistuksessa, jossa määritetään kaikkien Baswaren työntekijöiden vastuut 
lahjonnan ja korruption estämisestä, ja joka täydentää näitä Eettisiä periaatteita. Ohje sisältää 
ohjeet siitä, miten lahjuksen tarjoamisen tai vastaanottamisen, virkamiehen lahjomisen, niin 

https://investors.basware.com/%7E/media/Files/B/Basware-IR-V2/documents/Anti-Bribery%20and%20Corruption%20Policy%202020.pdf
https://investors.basware.com/%7E/media/Files/B/Basware-IR-V2/documents/Anti-Bribery%20and%20Corruption%20Policy%202020.pdf
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sanottujen “voitelurahojen” tai “kynnysrahojen” tarjoamisen tai hyväksymisen ja epäasianmukaisen 
asiakkaiden viihdyttämisen, lahjojen ja edustuskäytäntöjen kaltaiset kielletyt toimet voi tunnistaa. 

Katso lisätietoja Lahjonnan ja korruption vastaisesta ohjeesta (englanniksi). 

Rahanpesun estäminen 

Basware noudattaa rahanpesun estämistä koskevaa lainsäädäntöä, tai lainsäädäntöä, joka kieltää 
lainvastaisten tai luvattomien toimien rahoittamisen. ”Rahanpesu” tarkoittaa prosessia, jossa 
ihmiset tai ryhmät yrittävät piilottaa laittoimien toimien tulot tai yrittävät saada laittomat 
tulonlähteet näyttämään laillisilta. 

Osallistuminen politiikkaan 

Basware ei ota kantaa politiikkaan, minkä vuoksi yhtiö ei anna taloudellista tai muuta tukea tai 
avustusta yksittäisille poliitikoille, ehdokkaille, poliittisille puolueille tai yhteisöille. Baswaren 
nimeä, logoa ja omaisuutta ei saa käyttää poliittisten puolueiden tai ehdokkaiden etujen ajamiseen. 

Eturistiriidat 

Baswaren työntekijöiden on vältettävä kaikkea toimintaa, joka voi johtaa eturistiriitoihin. Kaikki 
suhteet, tilanteet tai järjestelyt, jotka ovat ristiriidassa Baswaren edun kanssa tai voivat vaarantaa 
kyvyn täyttää sopimusvelvoitteet Baswarea kohtaan eettisesti ovat ehdottomasti kiellettyjä. 

Sisäpiirikaupat 

Tavanomaisen työsuhteen aikana Baswaren henkilöstö, kumppanit tai alihankkijat voivat kohdata 
tietoa Baswaresta tai yhtiöistä, joiden kanssa teemme yhteistyötä, joka ei ole julkisesti tiedossa, 
mutta jos olisi, sillä voisi olla merkittävä vaikutus yhtiön osakkeen tai muiden rahoitusvälineiden 
hintaan. Kaupankäynti osakkeilla tai muilla rahoitusvälineillä ei-julkisten tiedon eli sisäpiiritiedon 
perusteella on laissa kiellettyä ja voi johtaa rikosoikeudelliseen menettelyyn. On huomattava, että 
myös vihjeiden antaminen sukulaisille ja ystäville on kiellettyä, jos niitä käytetään osakkeiden 
ostamisen tai myymisen perusteena. Tieto käsitetään ei-julkiseksi, jos sitä ei ole julkistettu 
pörssitiedotteena.  

Ympäristövastuu 

Basware on sitoutunut vähentämään globaalin toimintansa ympäristövaikutusta. Basware maailman 
suurimpana avoimena yritysverkostona ja maailman johtavana verkottuneiden hankinnasta 
maksuun ratkaisujen, verkkolaskuratkaisujen ja lisäarvopalveluiden tarjoajana, tähtää edistämään 
ympäristötietoisuutta ja -vastuuta henkilöstön, asiakkaiden ja toimittajien keskuudessa. 

Basware noudattaa kaikkia soveltuvia ympäristömääräyksiä ja odottaa myös toimittajiensa ja 
kumppaniensa noudattavan niitä. Basware suhtautuu ennaltaehkäisevästi ympäristöhaasteisiin, 

https://investors.basware.com/%7E/media/Files/B/Basware-IR-V2/documents/Anti-Bribery%20and%20Corruption%20Policy%202020.pdf
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tekee ympäristövastuullisuutta edistäviä hankkeita ja kannustaa ympäristöystävällisen teknologian, 
kuten verkkolaskuratkaisujen, kehittämistä ja leviämistä. Basware on sitoutunut avoimeen ja 
läpinäkyvään viestintään sen ympäristötoiminnasta. Katso Baswaren ympäristöpolitiikasta 
lisätietoja. 

 

IMMATERIAALIOIKEUDET JA YRITYSSALAISUUDET 

Immateriaalioikeudet ja tietojen luottamuksellisuus 

Baswaren immateriaalioikeudet ovat korvaamattomia ja niitä tulee aina suojella. 
Immateriaalioikeuksiin kuuluu brändi, tuotemerkit, pakkausdesign, logot, tekijäoikeudet, keksinnöt, 
patentit ja liikesalaisuudet. 

Basware varmistaa, että luottamuksellisen tiedon tietoturvaan ja tietojen säilytykseen kiinnitetään 
asianmukaisesti huomiota. Basware on sitoutunut suojelemaan asiakkaidensa ja muiden 
kumppaniensa tietojen luottamuksellisuutta, eikä yritys julkista näiden tietoja epäasianmukaisesti. 

Tietosuoja 

Tietosuoja on tärkeää Baswarelle. Basware käsittelee tietoja tunnistetuista tai tunnistettavista 
yksilöistä, ”henkilötiedot”, asianmukaisella huolellisuudella ja sovellettavissa olevan 
tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Olemme sitoutuneita tieto- ja yksityisyydensuojaan kaikissa 
Baswaren toiminnoissa. Olemme sitoutuneita auttamaan asiakkaitamme tietosuojan osalta 
tarjoamalla vahvan yksityisyyden ja tietoturvan osana palveluitamme ja sopimuksiamme. Lue lisää 
Baswaren tietosuojakäytänteistä. 

Taloudellinen kirjanpito, sisäiset kontrollit ja tilintarkastus 

Basware on sitoutunut noudattamaan sovellettavissa olevia tilintarkastuksen standardeja ja 
laadintaperiaatteita, raportoimaan taloudellisen tiedon tarkasti ja kokonaisuudessaan, ja pitämään 
yllä asianmukaisia sisäisiä kontrolleja ja prosesseja varmistaakseen, että kirjanpito ja taloudellinen 
raportointi on lainmukaista. 

 

TYÖYMPÄRISTÖ 

Ihmisoikeudet 

Basware tukee ja edistää ihmisoikeuksia rajoituksetta. Basware ei hyväksy, edesauta tai mahdollista 
mitään ihmisoikeuksienvastaista toimintaa. 

https://investors.basware.com/%7E/media/Files/B/Basware-IR-V3/documents/fi/Ympristpolitiikka_25112021_FINAL.pdf
https://www.basware.com/fi-fi/footer/yksityisyyden-suoja/


 
  6 (8) 

 

Basware Corporation  |  Linnoitustie 2, Cello, P.O. Box 97, FI-02601 Espoo, Finland  |  Tel. +358 9 879 171  |  Fax +358 9 8791 7297  |  www.basware.com 

Henkilöstön palkkaamisessa toimitaan tasa-arvoisesti rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, 
uskonnosta tai syntyperästä riippumatta. 

Basware ei hyväksy lapsi-, pakko- tai orjatyötä, tai ihmiskauppaa missään yhtiön toimintamaassa ja 
noudattaa erityisesti kansainvälisen työjärjestön (ILO) soveltuvia normeja. 

Basware on sitoutunut toimimaan Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallinen ihmisoikeuksien 
julistuksen arvojen mukaisesti, ja olemme sitoutuneet noudattamaan Yhdistyneiden kansakuntien 
Global Compact -periaatteita. 

Tasa-arvoiset mahdollisuudet ja monimuotoisuus 

Basware tukee henkilöstön monimuotoisuutta ja edistää oppimista ja kehittymistä organisaation, 
tiimin ja yksilön tasolla. Baswaren tavoite on rekrytoida, kehittää ja ylläpitää monimuotoista 
henkilöstöä ja varmistaa, että työympäristö on kunnioittava ja erilaisuutta arvostava. 

Syrjinnän ja häirinnän vastaisuus 

Työllistyminen Baswarelle perustuu täysin henkilökohtaisiin, ammattitaitoon liittyviin saavutuksiin ja 
tutkintoihin. Basware ei koskaan syrji tai kohtele työntekijöitä tai työnhakijoita epäreilusti asioissa, 
jotka liittyvät rekrytointiin, palkkaukseen, koulutukseen, ylennyksiin, palkkioihin tai muihin työn 
ehtoihin. Palkkaukseen liittyvien päätöksien teko henkilökohtaisten piirteiden, kuten rodun, värin, 
etnisyyden tai kansallisuuden, sukupuolen, iän, uskonnon tai toimintarajoitteisuuden perustella, on 
politiikkamme vastaista. 

Basware pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen työympäristön, joka on vapaa kaikenlaisesta häirinnästä 
ja epäkunnoittavasta käytöksestä. Häirintä sisältää ei toivotun verbaalisen, visuaalisen, fyysisen tai 
muun käytöksen, joka luo uhkaavan, loukkaavan tai vihamielisen työympäristön. 

Terveys ja turvallisuus 

Basware on sitoutunut tarjoamaan turvallisen ja terveellisen työpaikan. Basware noudattaa 
turvallisuus- ja terveyslainsäädäntöä ja -määräyksiä kaikissa toimintamaissaan. Koko henkilöstö on 
vastuussa varmistamaan turvalliset ja terveelliset työskentelyolosuhteet. Basware tukee 
aktiviteetteja ja aloitteita, jotka parantavat henkilöstön terveyttä ja hyvinvointia. 

Basware on sitoutunut noudattamaan kaikkia sovellettavia palkka- ja työnaikalakeja ja säädöksiä. 

Odotettu toiminta työpaikalla 

Basware odottaa henkilöstön toimivan aina kunnioittavasti ja ammattimaisesti. Tähän kuuluu 
esimerkiksi: 
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• Käyttäydy rehellisesti, oikeudenmukaisesti ja reilusti kaikilla työalueilla; 
• Tue työympäristön monimuotoisuutta, kunnioita muiden arvoja ja edistä kivaa, 

tehokasta, innovatiivista tiimiympäristöä, jossa ei ole syrjintää, kiusaamista tai 
häirintää; 

• Osoita työkäyttäytymistä, joka edistää yhtiön ammatillista mainetta; 
• Kommunikoi tiimijäsenten kanssa avoimesti, rehellisesti ja kunnioittavasti; 
• Tue ja auta kollegoita; 
• Käytä rakentavia konfliktinratkaisutapoja; ja 
• Seuraa johdon kohtuullisia ja lainmukaisia pyyntöjä 

Baswarella on kokonaisvaltainen henkilöstöpolitiikka, joka ohjaa työsuhteeseen vaikuttaviin asioihin 
liittyvää toimintaa. 

HUOLENAIHEESTA ILMOITTAMINEN 

Kaikista näissä periaatteissa määritettyjen arvojen havaituista rikkomuksista tulee ilmoittaa 
välittömästi Baswarelle. Ilmoituksen voi tehdä esimiehelle, lakiosastolle tai henkilöstöosastolle 

Baswaren työntekijät voivat tehdä ilmoituksen Baswaren väärinkäytöksiä käsittelevälle 
toimikunnalle. Ilmoituksen tekijän henkilöllisyys pysyy luottamuksellisena ja vain niiden henkilöiden 
tiedossa, joiden tarvitsee se tietää tapauksen asianmukaista käsittelyä varten. Väärinkäytöksistä 
ilmoittavia Baswaren työntekijöitä suojataan kaikilta seuraamuksilta, kuten irtisanomiselta ja muilta 
kostotoimenpiteiltä. 

Ilmoitus väärinkäytöksestä lähetetään osoitteeseen Whistleblowing@basware.com. Varmistaakseen, 
että ongelmat eivät paisu väärinkäytösilmoitusta edellyttäviksi, Basware keskittyy tiedottamaan 
yhtiön eettistä toimintaa koskevista arvoista, säännöistä ja määräyksistä ja kannustamaan avointa 
viestintää yhtiön sisällä. Baswaren väärinkäytöksiä käsittelevä toimikunta kokoontuu säännöllisesti 
keskustelemaan mahdollisista ongelmista. 

KYSYMYKSET JA EHDOTUKSET 

Jos sinulla on kysyttävää asianmukaisesta toimintatavasta tietyissä tilanteessa tai tarvitset apua 
asianmukaisiin toimiin ryhtymiseksi voit keskustella esimiehesi kanssa tai ottaa yhteyttä 
henkilöstöosastoon hr@basware.com. 

Näiden eettisten periaatteiden parantamista koskevia ehdotuksia voi lähettää osoitteeseen 
IR@basware.com. 
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