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Sonepar kieltää virallisesti kaikki 
korruption muodot ja vaikutusvallan 
käytön, sekä suoran että välillisen. 

KORRUPTIO 

Lahjonta voidaan määritellä toiminnaksi, 
jossa perusteetonta etua (jonka 
määritelmä tulkitaan tässä yhteydessä 
mahdollisimman laajasti) tarjotaan, 
luvataan tai annetaan suoraan tai 
välillisesti julkisessa tai yksityisessä 
roolissa toimivalle henkilölle, jotta tämä 
suorittaisi tai jättäisi suorittamatta 
toimenpiteen, joka on suoraan tai 
välillisesti kyseisen henkilön vastuulla. 
Korruptioksi katsotaan myös toiminta, 
jossa yksityisessä tai julkisessa roolissa 
toimiva henkilö pyytää tai vastaanottaa 
perusteetonta etua suorittaakseen tai 
jättääkseen suorittamatta toimenpiteen, 
joka on suoraan tai välillisesti kyseisen 
henkilön vastuulla. 

Lahjonta on kiellettyä sekä julkisella että 
yksityisellä sektorilla. 

Lahjonta kuvataan 

 aktiiviseksi, kun lahjoja tarjoaa etua 
henkilölle / yksityisyritykselle / valtion 
omistamalle yritykselle tai valtion 
virastolle, jotta lahjuksen 
vastaanottaja suorittaisi tai jättäisi 
suorittamatta tehtäviinsä kuuluvan 
toimenpiteen 

 passiiviseksi, kun henkilö / 
yksityisyritys / valtion omistama yritys 
tai valtion virasto pyytää tai 
vastaanottaa edun suorittaakseen tai 
jättääkseen suorittamatta 
toimenpiteen, joka on lahjuksen 
vastaanottajan vastuulla. 

Lahjonta voi olla suoraa tai välillistä (ts. 
sen järjestämiseen käytetään kolmansia 
osapuolia, kuten edustajia, konsultteja, 
välikäsiä, kaupallisia välittäjiä jne.). 

Lahjontaa on jo pelkkä edun tarjoaminen 
tai pyytäminen; siitä riippumatta, 
annetaanko tai otetaanko etu 
todellisuudessa vastaan tai 
suoritetaanko odotettu toimenpide vai 
ei. 

VAIKUTUSVALLAN 
VÄÄRINKÄYTTÖ 

Vaikutusvallan väärinkäyttö on lahjonnan 
kaltaista kiellettyä toimintaa. 
Tarkoituksena ei kuitenkaan ole tietyn 
toimenpiteen suorittaminen tai 
suorittamatta jättäminen, vaan 
ennemminkin todellisen tai oletetun 
vaikutusvallan väärinkäyttö 
etuoikeuksien, työsuhteen, sopimusten 
tai minkä tahansa muun suotuisan 
päätöksen tai tilanteen järjestämiseksi 
julkiselta viranomaiselta tai virastolta. 

KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN 
VASTAISUUS 
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Lahjonnan tapaan, vaikutusvallan 
väärinkäyttö kuvataan 

 aktiiviseksi, kun henkilö tarjoaa 
jonkinlaista etua julkisessa virastossa 
tai yksityishenkilön ominaisuudessa 
toimivalle toiselle henkilölle, jolla on 
todellista tai oletettua vaikutusvaltaa 
viranomaisiin tai virkamiehiin, jotta 
mainituilta viranomaisilta tai 
virkamiehiltä saataisiin hankittua etuja 
tai palveluksi  

 passiiviseksi, kun julkisessa 
virastossa tai yksityishenkilön 
ominaisuudessa toimiva henkilö, jolla 
on todellista tai oletettua 
vaikutusvaltaa, pyytää tai ottaa 
vastaan jonkinlaisen edun 
hankkiakseen toiselle henkilölle etuja 
tai palveluksia, joita julkisten 
viranomaisten oletetaan myöntävän. 

Useimmissa maissa on oma korruption 
vastainen lainsäädäntö. Ranskan Sapin 
II -lakia sovelletaan Sonepariin ja kaikkiin 
sen tytäryhtiöihin maailmanlaajuisesti. 

LAHJAT JA AJANVIETE 

Soneparin työntekijän tarjoaman tai 
vastaanottaman vieraanvaraisuuden on 
oltava hyvin rajallista ja kohtuullista, jottei 
kyseisen henkilön voitaisi katsoa saavan 
henkilökohtaista hyötyä asemastaan 
Soneparilla. 

Tällaisiin hyötyihin kuuluvat lahjat ja 
ajanviete (elleivät ne ole arvoltaan 
vähäisiä), liiketoimintaan liittymättömät 
matkat, korottomat lainat 
liikekumppaneille tai liikekumppaneilta ja 
liiallinen mainostuotteiden tai minkä 
tahansa muun sellaisen hyödyn 
antaminen, joka on tai jonka voitaisiin 
katsoa olevan liiallinen, kohtuuton tai 
sopimaton. Lahjoja ja ajanvietettä 
koskevat paikalliset liiketoimintatavat 
eivät saa syrjäyttää Soneparin korruption 
vastaisia ohjeita. 

VOITELURAHA 

Voiteluraha on viranomaiselle maksettu 
– pienikin – maksu, jolla pyritään 
helpottamaan palveluprosessia, johon 
maksajalla on laillinen oikeus. Tällaiset 
maksut ovat kiellettyjä. Maksut 
viranomaisille ovat kiellettyjä kaikissa 
tapauksissa. 

VÄLIKÄSIEN/EDUSTAJIEN 
KÄYTTÖ 

Sonepar kieltää sellaisten välikäsien ja 
edustajien (jotka voivat esim. toimia 
Soneparin ja Soneparin asiakkaan 
välisenä linkkinä) palkkaamisen ja 
palveluksessa pitämisen, jotka 
harjoittavat korruptoituneita käytäntöjä. 
Siksi ennen tällaisten välikäsien tai 
edustajien käyttämistä on aina 
suoritettava taustatarkastus 
korruptioriskin arvioimiseksi. 
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ETURISTIRIIDAT 

Kaikkien työntekijöiden on aina 
toimittava Soneparin parhaiden etujen 
mukaisesti ja vältettävä kaikkia sellaisia 
tilanteita, joissa heidän henkilökohtaiset 
etunsa tai heidän perheenjäsentensä tai 
ystäviensä edut saattaisivat olla 
ristiriidassa velvoitteiden kanssa, joita 
työntekijällä Soneparia kohtaan on. 

Kaikkien työntekijöiden tilanteen on 
oltava sellainen, että hän pystyy 
tekemään oikeudenmukaisia ja 
perusteltuja päätöksiä. Seuraavat ovat 
ankarasti kiellettyjä: 

 oman aseman tai vaikutusvallan 
käyttäminen sopimattoman 
henkilökohtaisen hyödyn 
hankkimiseen 

 Soneparin luottamuksellisten tietojen 
käyttäminen henkilökohtaisen hyödyn 
hankkimiseen 

 Soneparia koskevien sisäpiiritietojen 
käyttäminen henkilökohtaisen hyödyn 
hankkimiseen 

 intressi ulkopuolisessa yrityksessä, 
jolla on liiketoimintaa Soneparin 
kanssa, mikäli se mahdollistaa 
työntekijän erityiskohtelun. 
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Soneparin on noudatettava 
kirjanpitomääräyksiä ja -vaatimuksia, 
jotka edellyttävät Soneparin ja kaikkien 
sen liiketoimintojen varojen ja velkojen 
tarkkaa ja todenmukaista kirjaamista. 
Sonepar hoitaa kirjanpitonsa tämän 
mukaisesti, ja sen tilit tarkastetaan 
vuosittain ulkopuolisen 
tilintarkastusyrityksen toimesta. 

Kaikkien Soneparin työntekijöiden on 
tehtävä yhteistyötä tarkkojen ja 
ajantasaisten taloustietojen 
valmistelussa ja kirjaamisessa korruption 
ja vaikutusvallan väärinkäytön 
estämiseksi ja välttämiseksi. 

Soneparin sisäinen tilintarkastustiimi 
avustaa Soneparin sisäistä valvontaa 
näiden tavoitteiden saavuttamisessa. 

Kaikkien Soneparin työntekijöiden on 
kirjattava kaikki suorittamansa 
liiketoimet, jotta Soneparin johto voi 
laatia tarkkoja ja ajantasaisia 
talousraportteja. 

 

KIRJANPIDON VALVONTA 
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Sonepar Group harjoittaa liiketoimintaa 
avoimesti ja oikeudenmukaisesti, 
kunnioittaa reilun kilpailun periaatteita ja 
edellyttää, että sen työntekijät 
noudattavat tarkasti kaikkia sovellettavia 
kilpailulakeja ja -määräyksiä kaikissa 
maissa, joissa sillä on liiketoimintaa. 
Kilpailulainsäädännön tarkoitus on 
edistää reilua kilpailua asiakkaiden 
eduksi. Sonepar ottaa näiden tärkeiden 
lakien piiriin kuuluvat velvollisuutensa 
erittäin vakavasti. 

PAKOLLISET SÄÄNNÖT 

Kaikkien työntekijöiden on asioitava 
rehellisesti ja oikeudenmukaisesti kaikkien 
asiakkaiden ja toimittajien kanssa sekä 
noudatettava seuraavia sääntöjä: 

 Ennen kuin toimit, kysy neuvoa joko 
henkilökohtaisesti, sähköpostitse, 
tekstiviestillä tai muulla tavalla. 

 Kilpaile aina määrätietoisesti, 
itsenäisesti ja reilusti. 

 Määritä hinnat ja kauppaehdot 
itsenäisesti, tuotantokulut ja muut 
kustannukset sekä liitännäispalvelut, 
asiakkaan toiveet ja 
markkinaolosuhteet huomioiden. 

 Älä koskaan osallistu mihinkään 
hinnoittelua ja asiakkaiden, 
toimittajien, alueiden tai sopimusten 
jakamista koskevaan sopimukseen, 
yhteisymmärrykseen tai keskusteluun 
minkään kilpailijan kanssa. 

 Vältä kaikkia tarpeettomia virallisia tai 
epävirallisia liikesuhteita kilpailijoihin. 

 Älä keskustele kilpailijoiden kanssa 
arkaluontoisista asioista, kuten 
hinnoista, alennuksista ja asiakkaiden, 
toimittajien tai alueiden jakamisesta. 

 Älä paljasta arkaluontoisia 
liiketoimintatietoja toimialajärjestön 
kokouksissa. 

 Älä ryhdy toimenpiteisiin, jotka 
estävät kilpailijoiden pääsyn 
markkinoille. 

 Käytä ainoastaan julkisesti saatavilla 
olevia tietoja kilpailijoista. 

 Älä paljasta asiakkaille muille 
asiakkaille tarjottuja hintoja ja ehtoja. 

MÄÄRÄÄVÄN ASEMAN 
VÄÄRINKÄYTTÖ 

Yrityksen, jolla on merkittävä 
markkinaosuus (yli 30–35 %), voidaan 
katsoa olevan ”määräävässä asemassa” 
kilpailijoihinsa nähden, ja sen on tämän 
vuoksi pidättäydyttävä kohtuuttomasta 
tai syrjivästä hinnoittelusta ja oltava 
asettamatta myyntiehtoja, jotka sulkevat 
markkinat kilpailijoilta. 

REILU KILPAILU 
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SEURAAMUKSET 

Kilpailuviranomaiset saattavat määrätä 
kilpailulakien rikkomuksista suuria 
sakkoja ja vankeusrangaistuksia sekä 
yrityksille että niiden työntekijöille, ja 
tällaisiin työntekijöihin saatetaan 
kohdistaa myös kurinpidollisia 
toimenpiteitä. 
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Soneparilla on liikesuhteita 
kauppakumppaneihin ympäri maailman, 
ja sen vuoksi sitä koskevat erilaiset 
säännöt ja määräykset, jotka liittyvät 
niiden tuotteiden vienti-
/tuontirajoituksiin, joita se asiakkailleen 
myy tai toimittajiltaan ostaa. 

Tuotteisiin, joita Sonepar myy viennin tai 
tuonnin kautta, saatetaan soveltaa 
lähtömaassa vientirajoituksia. 

Rajoitukset saattavat koskea 
tuotetyyppiä tai tuotteen alkuperämaata, 
kohdemaata, lopullista käyttötarkoitusta 
tai loppukäyttäjää. 

On äärimmäisen tärkeää, että kaikki 
Soneparin työntekijät noudattavat vienti- 
ja tuontimääräyksiä sekä Soneparin 
sisäisiä sääntöjä, joita sovelletaan 
maassa, jossa työntekijä toimii. 

 

VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET 
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Lisätietoja tarvittaessa konsernin Compliance Officerilta: Paul Trudel (Group Chief 
Compliance Officer) chiefcomplianceofficer@sonepar.com 



 

25 rue d’Astorg 
75008 Paris – France 
Tél. : +33 (0)1 58 44 13 12 
 
www.sonepar.com 

 

 

 

Joulukuu 2017 


	KORRUPTION JA VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTÖN VASTAISUUS
	KORRUPTIO
	VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTTÖ
	LAHJAT JA AJANVIETE
	VOITELURAHA
	VÄLIKÄSIEN/EDUSTAJIEN KÄYTTÖ
	ETURISTIRIIDAT

	KIRJANPIDON VALVONTA
	REILU KILPAILU
	PAKOLLISET SÄÄNNÖT
	MÄÄRÄÄVÄN ASEMAN VÄÄRINKÄYTTÖ
	SEURAAMUKSET

	VIENTI- JA TUONTIMÄÄRÄYKSET

