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TARKOITUS 

Tämä ilmoitusmenettely (Whistleblower 
Procedure, WP) on keskeinen osa 
Soneparin toimintaperiaatteita (Code of 
Conduct, SCC). Sitä sovelletaan kaikkiin 
Soneparin työntekijöihin 
maailmanlaajuisesti, ja sen tarkoituksena 
on helpottaa Soneparin tekemää 
korruptionvastaista yhteistyötä. Tämä 
menettely koskee myös kolmansia 
osapuolia. 

RAPORTOINTIMENETELMÄT 

Muodollinen ilmoitus on tehtävä 
ilmoitusjärjestelmän kautta seuraavalla 
verkkosivustolla: 
www.sonepar.com/alert. Kaikkien 
ilmoitusten tulee sisältää tosiseikat ja 
olosuhteita koskevat tiedot sekä 
mahdolliset asiakirjat. 

TOIMIMINEN VILPITTÖMÄSSÄ 
MIELESSÄ 

Työntekijän, joka tekee 
toimintaperiaatteiden rikkomusta 
koskevan ilmoituksen, on toimittava 
vilpittömässä mielessä ja epäitsekkäästi, 
ja hänellä on oltava perustellut syyt ja 
todisteet uskoa toimintaperiaatteiden 
rikkomuksen tapahtuneen tai saattavan 
tapahtua. Sellaisen ilmoituksen 
tekeminen, joka Soneparin valvonnasta 
vastaavan tahon tutkinnan jälkeen 
osoittautuu perusteettomaksi ja 
vilpillisessä mielessä tai 
vahingoittamistarkoituksessa tehdyksi, 
tai jonka ilmoittaja on tiennyt olevan 

väärä, on vakava rikkomus ja saattaa 
johtaa kurinpidollisiin toimenpiteisiin, 
aina työsuhteen irtisanomiseen saakka. 

HENKILÖLLISYYDEN 
PALJASTAMINEN 

Työntekijän, joka tekee ilmoituksen 
tämän ilmoitusmenettelyn kautta, on 
ilmoitettava henkilöllisyytensä, 
virkanimikkeensä sekä Sonepar-yhtiö, 
jonka palveluksessa hän toimii. 
Työntekijän nimettömyydestä 
huolehditaan ja sitä suojellaan. Sonepar 
ryhtyy kaikkiin kohtuullisiin 
toimenpiteisiin suojellakseen työntekijää 
ilmoituksen tekemisestä aiheutuvalta 
haitalta. Sonepar voi tutkia nimettömänä 
tehdyn ilmoituksen esitettyjen syytösten 
ja asiakirjojen pohjalta. 

LUOTTAMUKSELLISUUS JA 
ILMOITUKSEN KÄSITTELY 

Kaikki ilmoituksen tekemisestä 
aiheutuvat tosiasiat, tapahtumat, 
toimenpiteet ja viestintä sekä 
ilmoituksessa osallisena olevien 
henkilöiden henkilöllisyys tai 
mahdollisesti osallisina olevien 
henkilöiden henkilöllisyys ja ilmoitusta 
koskevat tosiasiat säilytetään 
ehdottoman luottamuksellisina 
huomioiden asianmukaisen tutkinnan 
suorittamista koskevat tarpeet. Sonepar 
ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 
luottamuksellisuuden varmistamiseksi. 
Kaikki ilmoitukset tutkitaan viipymättä, ja 
korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään, 
mikäli tutkinta osoittaa niiden olevan 
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perusteltuja. Tutkinnan tulokset 
ilmoitetaan ilmoittajalle, jos ilmoittaja on 
toiminut vilpittömässä mielessä. 
Sonepar ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin 
ilmoitukseen liittyvän aineiston 
tuhoamisen varmistamiseksi, jos ilmoitus 
ei edellytä jatkotoimenpiteitä. 

EI KOSTOTOIMIA 

Suorat tai välilliset kostotoimet kenen 
tahansa henkilön toimesta, tämän 
asemasta ja ominaisuudesta 
riippumatta, sellaista henkilöä kohtaan, 
joka vilpittömässä mielessä ja tämän 
ilmoitusmenettelyn ehtojen mukaisesti 
ilmoittaa toimintaperiaatteiden 
rikkomuksesta, ovat sekä Soneparin 
arvojen että lainsäädännön vastaisia. 
Kaikkiin henkilöihin, jotka eivät noudata 
tätä kostotoimet kieltävää vaatimusta, 
kohdistetaan kurinpidollisia 
toimenpiteitä, aina työsuhteen 
irtisanomiseen saakka. 
”Kostotoimenpiteisiin” kuuluvat mm. 
työtehtävien alennus, työsuhteen 
irtisanominen, määräaikainen 
erottaminen, uhkailu, häirintä ja mikä 
tahansa muu syrjintä, joka johtuu 
ilmoituksen tekemisestä. 

KYSYMYKSET 

Jos työntekijällä on Soneparin 
toimintaperiaatteita koskevia kysymyksiä 
tai huolenaiheita, häntä kehotetaan 
ensin ottamaan yhteyttä esimieheensä, 
henkilöstöosastoon tai oman yrityksensä 
valvonnasta vastaavaan toimihenkilöön 
ja, jos kyseinen henkilö niin haluaa, 
Soneparin valvonnasta vastaavaan 
toimihenkilöön osoitteessa 
chiefcomplianceofficer@sonepar.com. 
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Soneparin valvontaosasto 

 

Paul Trudel, 
valvonnasta vastaava toimihenkilö 
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