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Vuonna 1969 perustettu Sonepar 
on itsenäinen perheyritys, joka on 
maailmanmarkkinoiden johtava 
sähkötuotteiden, ratkaisujen ja niihin 

liittyvien palveluiden jakelija. Ammattitaitoisten 
ja sitoutuneiden työntekijöidensä kautta Sonepar 
tarjoaa asiakkailleen joka päivä entistä parempia 
palveluita ja kokemuksia. Soneparin tavoitteena 
on olla “La Référence” – vertailuarvo kaikille 
sidosryhmilleen.

Vuonna 2018 loimme alkuperäisen strategisen 
suunnitelman nimeltä ”Impact”, joka keskittyy 
seuraaviin neljään pylvääseen:

 ➔ tulos, koska ilman voittoa Sonepar  
ei voi investoida ja kasvaa;
 ➔ ihmiset, jotka luovat edistyksellisiä ohjelmia 
ohjaamaan tiimimme tulevaisuuteen ja läpi 
digitaalisen muutoksen;
 ➔ asiakkaat, keskittyen sääntöjen noudattamiseen 
ja entistäkin asiakaskeskeisempään 
organisaatioon ja kokemukseen; sekä
 ➔planeetta, jossa keskeisiä painopistealueita ovat 
ympäristö, pitkäaikainen kestävyys ja yhteiskunta.

Sonepar on aina mukautunut uusiin käytäntöihin ja 
sekä asiakassuhteet että tuotevalikoimat perustuvat 
pitkäaikaisiin keskeisiin perusarvoihimme. Olemme 
ylpeitä kyvystämme saada aikaiseksi. Soneparin 
menestyksen takana ovat keskeiset ominaisuudet 
kuten lahjomattomuus, rehellisyys ja luottamus. 
Kun joudumme tekemään vaikeita päätöksiä 
työssämme, etiikka, sääntöjen noudattaminen 

ja rehellisyys ovat etusijalla ja edellytämme samaa 
myös muilta.

Meitä on monissa paikoissa ja yrityksissä, mutta 
olemme kaikki sitoutuneet yhteisiin arvoihin, 
hallintasääntöihin ja toimintaperiaatteisiin vakaan 
ja kestävän kasvun edistämiseksi.

Uskomme, että rehellisyyttä, oikeudenmukaisuutta, 
luottamusta ja kunnioitusta ei pitäisi koskaan uhrata 
voiton tavoittelussa. Soneparille laillisten ja eettisten 
vaatimusten noudattaminen on keskeistä kestävän 
liiketoiminnan kannalta. Sääntöjen noudattaminen 
tuo lisäarvoa, joka varmistaa kasvumme pitkällä 
aikavälillä.

Nämä toimintaperiaatteet (”Code of Conduct”) ovat 
virallinen sitoumuksemme. Työntekijöiden toiminta 
ja päätökset kuitenkin määräävät kykymme toimia 
eettisenä konsernina. Työntekijät ovat ensimmäinen 
puolustuslinjamme toimintaperiaatteiden 
rikkomuksia vastaan. Luotamme siihen, että 
tuotte esiin huolenaiheenne, jos havaitsette tai 
epäilette epäeettistä käyttäytymistä ottamalla 
yhteyttä esimieheenne tai Soneparin Legal, 
Risk & Compliance -osastoon tai käyttämällä 
ilmiantomenettelyä.

Kiitämme panoksestanne Soneparin menestykseen 
ja näiden toimintaperiaatteiden noudattamisesta.

We are Sonepar.  
We are Powered by Difference.

PHILIPPE DELPECH
Chief Executive Officer

MARIE-CHRISTINE COISNE-ROQUETTE
Hallituksen puheenjohtaja



Vanessa SANSEN 
VP Legal and Compliance

”Sääntöjen noudattaminen 
kaikkialla, joka päivä, on avain 
Soneparin pitkäaikaiseen 
menestykseen!”
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JOHDANTO

Sonepar-konserni (”Sonepar”) on sitoutunut  
noudattamaan sen toimintaa sääteleviä lakeja.  
Tämä sitoutuminen eettiseen ja rehelliseen  
toimintaan vahvistettiin toimintaperiaatteidemme  
ensimmäisessä versiossa joulukuussa 2017.

Nämä tarkistetut toimintaperiaatteet (”Code of Conduct”) 
perustuvat edellä mainittuun versioon ja niissä käsitellään 
muutoksia säännöissä. Periaatteet perustuvat käytännön 
kokemuksiin ja Soneparin korruptiota ja vaikutusvallan 
väärinkäyttöä koskevaan riskikartoitukseen.

Toimintaperiaatteet tulevat voimaan tammikuussa 2020. 
Niitä päivitetään ajoittain.

Ne ovat julkisesti saatavilla Soneparin verkkosivustolta 
osoitteessa: www.sonepar.com.
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LIIKEKUMPPANIMME TIETÄVÄT, ETTÄ SITOUTUMISEMME 
OLLA “LA RÉFÉRENCE” EI OLE VAIN KÄSITE,  
VAAN OLENNAINEN OSA MEITÄ JA HEIJASTAA 
VISIOTAMME OLLA TOIMIALAMME KILPAILUKYKYINEN, 
LUOVA JA EETTINEN JOHTAJA.

YLIN JOHTO 

SITOUMUKSEMME

Patrick SALVADORI
President Western Europe 

& South America

Jérôme MALASSIGNE
Chief Strategic Marketing  

& Sourcing Officer and Asia 
Pacific Operations

Benoît PEDOUSSAUT
President France

Jérémie PROFETA
Chief Digital  

Enterprise Officer

Matt POTHECARY
Chief Communications
Officer & Sustainability

Stefan STEGEMANN
President  

Central & Nordic Europe

Rob TAYLOR
President  

North America

Olivier CATHERINE
General Counsel

Sara BIRASCHI ROLLAND
Chief Human 

Resources Officer

Philippe DELPECH
Chief Executive 

Officer

Andros NEOCLEOUS
Chief Financial 

Officer

”Rehellisyys ja sääntöjen 
noudattaminen ovat liiketoiminnan 
edellytyksiä ja meidän kaikkien 
yhteinen vastuu.”
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HENKILÖKOHTAISET VASTUUT
Kaikkien työntekijöiden odotetaan 
tuntevan Code of Conduct ja siihen liittyvät 
käytännöt ja toimintatavat, noudattavan sen 
periaatteita ja sääntöjä sekä käyttäytyvän 
eettisesti kaikissa olosuhteissa.

Päälliköillä on lisävastuita ja he ovat 
avainasemassa sääntöjenmukaisuuden 
varmistamisessa, mukaan lukien:

 ➔Code of Conduct:in periaatteiden 
ja niihin liittyvien käytäntöjen ja 
menettelytapojen edistäminen tiimiensä 
ja liikekumppaneidensa kanssa

 ➔ luottamuksellisen ilmapiirin luominen ja 
ylläpitäminen, jolloin työntekijät tuntevat 
itsensä vapaaksi kysymään kysymyksiä 
tai esittämään huolenaiheita;

 ➔ johtamaan esimerkin avulla;

 ➔ varmistamaan Code of Conduct:in 
ja siihen liittyvien käytäntöjen ja 
menettelytapojen tehokas täytäntöönpano 
ja vastaamaan kysymyksiin;

 ➔Neuvojen kysyminen epäselvissä 
tapauksissa Legal, Risk & Compliance 
-verkostosta sekä ilmoittamaan 
huolenaiheet ylemmälle taholle.

HALLINTO  
JA VASTUULLISUUS
SONEPARIN CODE OF CONDUCT:IN NOUDATTAMINEN ON JOKAISEN  
SONEPARIN PÄÄLLIKÖN JA TYÖNTEKIJÄN YHTEINEN VASTUU. 

Arviointi 
Compliance- 
ohjelman 
tehokkuudesta

• Chairman
• Corporate Board
• Audit Committee
• Chief Executive Officer
• Executive Committee

Compliance-ohjelman
suunnittelu ja seuranta

Strategiset päätökset 
ja johtaminen

Compliance-ohjelman 
suunnittelu ja seuranta

• Gener
• 

VAATIMUSTENMUKAISUUS
HALLINTOTAPA

EXECUTIVE

• Maan johto
• Yrityksen johto
• Alueelliset oikeudelliset 

neuvonantajat
• Maan lakimiehet ja Compliance-

ohjelman vastuuhenkilöt

REGION/COUNTRY

• Oikeudellinen neuvonta
• Legal, Risk & 

Compliance -osasto

HEADQUARTER
• sisäinen valvonta
• sisäinen auditointi

EVALUATION

Organisaation joka tasolla on omat hallinnolliset vastuunsa, joiden lisäksi päälliköille on määritelty  
lisävastuualueita. Code of Conduct auttaa meitä kaikkia päätöksissämme ja tekemisissämme  
ja sitä täydentämässä ovat ohjeet Legal Risk & Compliance -verkostosta ja asiaankuuluvilta yksiköiltä.
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CODE OF CONDUCT -OHJEISTUKSEN  
TOIMEENPANO JA SEN SÄÄNTÖJEN 
NOUDATTAMINEN
KENEEN CODE OF CONDUCT:IA 
SOVELLETAAN?
Code of Conduct koskee kaikkia työntekijöitä Soneparin 
kaikissa toimintayksiköissä maailmanlaajuisesti, mukaan 
lukien ilman rajoituksia hallitut yhteisyritykset. 

Kun Sonepar on vähemmistöosakas yhteisyrityksessä, 
pyrimme varmistamaan, että enemmistöosakkaat ja johto 
seuraavat Code of Conduct:in periaatteita ja noudattavat 
vastaavia vaatimuksia.

Sonepar odottaa kaikkien liikekumppaneiden noudattavan 
Soneparin korkeita eettisiä vaatimuksia. Code of 
Conduct:in lisäksi toimittajien eettisessä koodissa (Supplier 
Code of Conduct) on määritelty erityisvaatimuksia.

PAIKALLISET EETTISET KOODIT
Sonepar toimii kymmenissä maissa, joissa jokaisessa  
on oma lainsäädäntö ja säädökset.

Sonepar on ottanut käyttöön tämän maailmanlaajuisen 
Code of Conduct:in päivittäistä työtämme ohjaavien 
sitoumusten, sääntöjen ja prosessien yhteenvetoa varten. 
Joissakin maissa voidaan soveltaa tiukempia lakeja 
ja määräyksiä.

Jos tämä Code of Conduct on ristiriidassa paikallisen 
Soneparin Eettisen koodin kanssa, tämä Code of Conduct 
on ensisijainen, ellei paikallisissa säännöissä aseteta 
tiukempia vaatimuksia.

KUINKA TEHDÄÄN OIKEA PÄÄTÖS?
Code of Conduct sisältää sääntöjä, joita kaikkien 
työntekijöiden on noudatettava, ja se on apuna monissa 
tilanteissa esiin tulevissa kysymyksissä.

Seuraavissa luvuissa esitetään yhteenveto jokaisesta 
aiheesta ja kerrotaan mitä mahdollisesti on panoksena 
sekä TEE ja ÄLÄ TEE -ohjeet.

Code of Conduct on suunniteltu auttamaan työntekijöitä 
käsittelemään suurinta osaa tilanteista, joita he voivat 
kohdata päivittäisessä työssään ja jotka saattavat nostaa 
esiin erilaisia eettisiä kysymyksiä. Code of Conduct ei 
kuitenkaan pysty ennakoimaan kaikkia tilanteita, joita he 
voivat kohdata.

Eettisten päätösten tekeminen voi vaikuttaa 
monimutkaiselta, koska se edellyttää usein sellaisten 
päätösten tekemistä, jotka ovat enemmän kuin pelkästään 
sääntöjen noudattamista. Tällaisissa tilanteissa meidän 
kaikkien odotetaan käyttävän parasta arviointikykyämme 
sekä käyttämään annettuja resursseja neuvojen saamiseen.

MITÄ TAPAHTUU, JOS CODE OF 
CONDUCT:IA EI NOUDATETA?
Code of Conduct:in ja siihen liittyvien käytäntöjen ja 
menettelytapojen noudattamatta jättämisellä voi olla 
merkittäviä kielteisiä seurauksia. Nämä seuraukset voivat olla 
vakavia paitsi Soneparille myös asianomaisille henkilöille, ja 
niihin voivat kuulua muun muassa kurinpitoseuraamukset, 
sakot, vankeus ja hyvän maineen menetys.

Kaikkia Code of Conduct:in tai siihen liittyvien käytäntöjen  
ja menettelytapojen rikkomuksia pidetään vakavina asioina.  
Noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitoseuraamuksiin, 
jopa työsuhteen päättymiseen asti, ja mahdollisiin 
oikeustoimiin rikkomuksentekijöitä vastaan.

OIKEAN PÄÄTÖKSEN TEKEMINEN

Jos et ole varma, kysy itseltäsi aina seuraavat kysymykset:

Onko se mitä teen laillista ja 
onko minulla siihen valtuudet? p

EI,  
EN OLE 
VARMA

Kysy 
neuvoja! 

KYLLÄ

Onko se Code of Conduct:in 
ja muiden sisäisten käytäntöjen 
tai menettelytapojen mukaista?

p
EI,  

EN OLE 
VARMA

KYLLÄ

Antaako tämä minusta, 
liiketoimintayksiköstäni ja/tai 

Soneparista hyvän vaikutelman?
p

EI,  
EN OLE 
VARMA

KYLLÄ

Onko se oikein ja johdanko 
esimerkin avulla? p

EI,  
EN OLE 
VARMA

KYLLÄ

Jos vastaus mihin tahansa yllä olevista kysymyksistä huolestuttaa 
sinua, älä vaikene siitä. Puhu asiasta esimiehellesi, jollekin Legal, Risk 
& Compliance -verkostossa, henkilöstöosastollesi tai muille Soneparin 
resursseille. He auttavat sinua!
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LISÄTIETOJA
• Lisätietoja saat Soneparin 

ilmiantomenettelystä.

• Työntekijät voivat kysyä tästä 
menettelystä esimieheltään tai 
lakiasiainjohtajalta osoitteessa 
groupcompliance@sonepar.com, 
henkilöstöosastolta tai Soneparin 
ulkopuoliselta ilmiantojärjestelmältä 
osoitteessa www.sonepar.com/alert.

i

SONEPAR ON PERUSTANUT VÄÄRINKÄYTÖSTEN ILMIANTOMENETTELYN TYÖNTEKIJÖILLE, 
LIIKEKUMPPANEILLE TAI KELLE TAHANSA KOLMANNELLE OSAPUOLELLE MAHDOLLISISTA LAKIEN  
TAI SONEPARIN CODE OF CONDUCT:IN, KÄYTÄNTÖJEN JA MENETTELYTAPOJEN RIKKOMUKSISTA. 
PÄÄLLIKÖITÄ, TYÖNTEKIJÖITÄ JA KAIKKIA SONEPARISSA TYÖSKENTELEVIÄ HENKILÖITÄ  
KEHOTETAAN ILMOITTAMAAN RIKKOMUKSISTA TAI MAHDOLLISISTA RIKKOMUKSISTA.

Ilmiantomenettelystä vastaa hyvämaineinen 
ulkopuolinen osapuoli, jonka Sonepar on 
valinnut palvelun toteuttajaksi. Ilmoituksia 
voi tehdä ympäri vuorokauden 20 eri kielellä.

Alusta on käytettävissä seuraavan linkin 
kautta: www.sonepar.com/alert.

Kaikki tämän menettelyn kautta 
vilpittömässä mielessä tehdyt ilmoitukset 
ovat luottamuksellisia siitä riippumatta, 
kuinka ne ilmoitetaan.

Sonepar ei salli vastatoimenpiteitä 
niitä ilmiantajia vastaan, jotka tekevät 
ilmoituksen vilpittömässä mielessä 
epäillystä tai todellisesta rikkomuksesta.

Useimmissa tapauksissa työntekijä 
ilmoittaa esimiehelleen tällaisista 
Uhuolenaiheista. Jos ty öntekijä 

kuitenkin kokee epämukavaksi esittää 
huolenaiheitaan omalle esimiehelleen  
niin hän voi olla yhteydessä 
henkilöstöhallintoon, lakiasiaintoimistoon 
(groupcompliance@sonepar.com)  
ja Legal, Risk & Compliance -verkostoon.

Jos työntekijä ei halua tehdä ilmoitusta 
Soneparissa työskentelevälle henkilölle 
tai jos ilmoituksen tekevä henkilö ei 
työskentele Soneparilla, voi hän käyttää 
ilmiantomenettelyä.

KUINKA ILMOITTAA  
HUOLENAIHEESTA?
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IHMISET
Avain liiketoiminnan 

kehittämiseen

INNOSTUS
Ylläpitää ja korostaa 

päivittäistä 
sitoutumistamme 

työhömme

TULOS
Joka pitää  

meidät vapaina  
ja itsenäisinä

ASIAKKAAT
Joiden elämää 

pyrimme 
yksinkertaistamaan  

ja helpottamaan

“LA RÉFÉRENCE”
Tämä on 

tavoitteemme: olla 
keskeinen referenssi 
sidosryhmillemme, 
eettisyys ja hyvät 
liiketoimintatavat 

mukaan lukien 

SYNERGIA
Jota hyödynnämme,  

kun opimme  
toisiltamme 

parantaaksemme 
tehokkuuttamme TULEVAISUUS

Koska  
”tärkeintä on se,  
mikä kestää...”

KUNNIOITUS
Kaikkien  

suhteidemme  
perusta

MEIDÄN ARVOMME
KANSAINVÄLISENÄ JA RIIPPUMATTOMANA KONSERNINA SONEPAR LUOTTAA TYÖNTEKIJÖIDENSÄ PAIKALLISEEN 
ALOITTEELLISUUTEEN JA YRITTÄJYYTEEN. OLEMME IHMISKESKEINEN ORGANISAATIO, JOKA KOROSTAA VALTUUTTAMISTA, 
LUOTTAMUSTA JA VASTUULLISUUTTA.

Yrityksemme ja työntekijöidemme päivittäistä toimintaa ohjaavat arvot,  
jotka ovat koko organisaatiolle yhteisiä ja jotka määrittelevät kulttuurimme:
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VAATIMUKSEMME

”Sääntöjen noudattaminen, kunnioitus ja  
oikeudenmukainen johtaminen ovat tiimiemme  
ja työntekijöidemme päivittäisen toiminnan 
ydin. 48 000 sitoutunutta Soneparin lähettilästä 
osoittavat päivittäin omistautumisensa näihin 
prioriteetteihin.”

Sara BIRASCHI ROLLAND,  
Chief Human Resources Officer

TYÖNANTAJANA
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TYÖNANTAJANA

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja saat 

henkilöstöosastoltasi tai Legal, 
Risk & Compliance -verkostosta.

• Lisätietoja ihmisoikeuksista löytyy 
osoitteista https:// www.ilo.org,  
http://www.oecd.org/corporate/mne/ 
ja https://www.un.org/en/universal-
declaration-human-rights/

i

SONEPAR ON SITOUTUNUT KUNNIOITTAMAAN IHMISOIKEUKSIA. 
ERITYISESTI SONEPAR KIELTÄÄ KAIKENLAISEN LAPSI- JA PAKKOTYÖN 
KÄYTÖN, IHMISKAUPAN JA SYRJINNÄN.

PYRIMME VARMISTAMAAN, ETTÄ KAIKKI TYÖNTEKIJÄMME TOIMIVAT 
KANSAINVÄLISTEN VAATIMUSTEN MUKAISESTI.

IHMISOIKEUDET

 D Älä salli henkilön ihmisarvoa 
väheksyvää käytöstä, mukaan lukien 
lapsityövoimaa, pakkotyötä tai 
ihmiskauppaa.

 D Älä salli häiritsevää, uhkaavaa, 
vihamielistä tai loukkaavaa käytöstä 
työympäristössä.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Sonepar edistää kunnioitusta, 
monimuotoisuutta ja 
oikeudenmukaisuutta koko 
organisaatiossaan. Se tukee 
OECD:n (Organization for Economic 
Co-operation and Development) 
ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa 
julistuksessaan monikansallisille 
yrityksille antamia ohjeita sekä 
Kansainvälisen työjärjestön (ILO) 
periaatteita.

OECD:n ohjeet monikansallisille 
yrityksille ovat hallitusten suosituksia 
monikansallisille yrityksille vastuullisen 
liiketoiminnan periaatteista 
ja vaatimuksista globaalissa 
ympäristössä.

Kansainvälinen työjärjestö ILO 
on Yhdistyneiden kansakuntien 
järjestö, joka edistää kansainvälisesti 
tunnustettuja ihmisoikeuksia ja 
työntekijöiden oikeuksia. ILO kokoaa 
yhteen työnantajat, työntekijöiden 
edustajat ja 187 jäsenvaltiota, jotka 
asettavat työstandardit, kehittävät 
käytäntöjä ja ohjelmia, joilla 
edistetään kaikkien naisten ja miesten 
ihmisarvoisia työolosuhteita.

Pakkotyö on mitä tahansa työtä tai 
palvelua, jota tehdään henkilön tahtoa 
vastaan rangaistuksen uhalla.

Lapsityövoimalla tarkoitetaan 
alaikäisten lasten työtä.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Kunnioita ihmisoikeuksia kaikkialla, 
joka päivä, kaikissa olosuhteissa. 

 D Tiedosta sovellettavat työlait ja 
-määräykset ja noudata niitä.

 D Edistä omasta puolestasi 
monimuotoista ja osallistavaa 
työpaikkaa, jossa kaikki työntekijät 
kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja 
arvokkaasti ja kaikilla on yhtäläisiset 
mahdollisuudet.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Kunkin työntekijän yksilöllinen kehitys ja positiivinen 
työympäristö ovat välttämättömiä edellytyksiä 
Soneparin kollektiiviselle menestykselle.

Miljoonia ihmisiä on pakkotyössä tänäkin päivänä, 
ja sen vaikutus yltää lähes kaikkiin maihin. Pakkotyö 
ja lapsityö ovat läheisessä yhteydessä toisiinsa ja niitä 
ei pidä koskaan sallia omassa työympäristössämme  
tai liikekumppaneidemme harjoittamana.
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LISÄTIETOJA
• Lisätietoja saat 

henkilöstöosastoltasi tai Legal, 
Risk & Compliance -verkostosta.

i

SONEPAR ODOTTAA MEIDÄN KAIKKIEN KOHTELEVAN  
TOISIAMME KESKINÄISEEN KUNNIOITUKSEEN, LUOTTAMUKSEEN  
JA HENKILÖKOHTAISEEN IHMISARVOON PERUSTUVALLA 
AMMATTIMAISELLA TAVALLA.

SONEPAR ON TYÖPAIKKA, JOSSA EI ESIINNY SYRJINTÄÄ,  
KIUSAAMISTA TAI HÄIRINTÄÄ TYÖNTEKIJÖITÄ, URAKOITSIJOITA  
TAI TYÖNHAKIJOITA KOHTAAN.

KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ  
JA SYRJINTÄ

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Kiusaamista ja häirintää on ei-toivottu 
suusanallinen, visuaalinen ja fyysinen 
käytös tai muu käytös, joka luo 
uhkaavan, loukkaavan tai vihamielisen 
työympäristön.

Syrjinnällä tarkoitetaan ihmisen tai 
ryhmän kohtelemista epäsuotuisammin 
kuin toista henkilöä tai ryhmää heidän 
olosuhteidensa tai henkilökohtaisten 
ominaispiirteidensä perusteella, 
mukaan lukien, mutta näihin 
rajoittumatta: rotu, etnisyys, uskonto, 
ihonväri, sukupuoli, kansallisuus, 
ikä, seksuaalinen suuntautuminen, 
siviilisääty, perhemuoto, sosiaalinen 
alkuperä, geneettinen informaatio, 
vamma, raskaus, sotilasarvo tai 
sotaveteraaniasema, poliittiset 
tai filosofiset näkemykset tai 
osallistuminen ammattiliittojen 
toimintaan.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Älä salli tai sivuuta minkäänlaista 
syrjintää, kiusaamista tai häirintää 
kollegoita tai muita henkilöitä kohtaan, 
joiden kanssa meillä on liikesuhteita.

 D Älä tee henkilöstöön liittyviä 
päätöksiä yksilön henkilökohtaisten 
ominaisuuksien perusteella.

ÄLÄ TEE

 D Luo työympäristö, jossa ei ole 
syrjintää, kiusaamista, häirintää  
ja/tai kostoa.

 D Anna palautetta asianmukaisella 
ja kunnioittavalla tavalla.

 D Perusta henkilöstöön liittyvät 
päätökset vain ammatilliseen 
pätevyyteen ja ansioihin.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Kiusaaminen, häirintä ja syrjintä voivat 
heikentää työoloja ja vahingoittaa 
työntekijöiden fyysistä tai henkistä 
terveyttä tai heidän työuraansa.

Työympäristö, jossa kaikki tuntevat 
olevansa kunnioitettuja erilaisista 
ominaisuuksistaan riippumatta, lisää 
suorituskykyä ja motivaatiota.
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LISÄTIETOJA
• Mahdolliset kysymykset tai 

huolenaiheet voit osoittaa Legal, 
Risk & Compliance -verkostoon 
tai henkilöstöosastollesi.

i

TYÖNTEKIJÖIDEMME JA LIIKEKUMPPANEIDEMME TERVEYDEN, 
TURVALLISUUDEN JA HYVINVOINNIN SUOJELEMINEN 
MAAILMANLAAJUISESTI ON YKSI SONEPARIN TÄRKEIMMISTÄ 
PRIORITEETEISTA.

TERVEYS  
JA TURVALLISUUS 

 D Älä tee mitään, mikä voi 
rikkoa sovellettavia terveys- ja 
turvallisuusmääräyksiä tai 
viranomaisvaatimuksia.

 D Älä osallistu toimintaan, joka voi 
vaarantaa työntekijöiden tai kolmansien 
osapuolten terveyden ja turvallisuuden, 
joko työmaalla tai muualla.

 D Älä jätä puuttumatta laitteiden tai 
koneiden toimintahäiriöihin, laitteiden 
huollon tai tarkastusten lykkäämiseen 
tai turvallisten työmenetelmien 
vaarantumiseen mistä tahansa syystä.

 D Älä jätä ilmoittamatta onnettomuutta, 
josta seuraa vamma, vaikka se olisi 
pienikin.

 D Älä riskeeraa omaa tai työntekijöiden 
henkistä ja fyysistä hyvinvointia 
esimerkiksi hyväksymällä tai 
asettamalla kohtuuttomia määräaikoja, 
jatkuvasti tekemällä tai vaatimalla 
pidempiä työaikoja tai työskentelemällä 
liikaa normaalin työajan ulkopuolella.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ 

Terveys ja turvallisuus tulee suojata 
päivittäin. Valppaustasoa ei saa 
koskaan laskea.

Työterveys ja -turvallisuus riippuvat 
meistä kaikista. Meidän on aina 
oltava valppaina, huomaamaan riskit, 
hallitsemaan niitä sekä lisäämään 
tietoisuutta tautien ja onnettomuuksien 
estämiseksi.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Varmista, että kaikkialla noudatetaan 
terveys- ja turvallisuuslakeja ja 
-määräyksiä sekä Soneparin 
paikallisia työpaikkasääntöjä.

 D Varmista, että kaikki henkilöt 
työpaikallasi kunnioittavat terveys-  
ja turvallisuusstandardeja.

 D Ilmoita heti, jos havaitset terveys-  
ja turvallisuusriskejä.

 D Keskeytä tai lopeta työt, jos 
havaitset työpaikalla turvatonta tai 
vaarallista toimintaa tai työoloja 
tai jos olet huolestunut terveys- ja 
turvallisuusriskeistä. Sinun ei tarvitse 
pelätä vastatoimia.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Työntekijöidemme ja liikekumppaneidemme 
terveyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin 
suojeleminen ei ole vain velvollisuus, 
vaan se myös edistää Soneparin 
liikemenestystä.
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SOSIAALISEN MEDIAN RÄJÄHDYSMÄINEN YLEISTYMINEN ON MUUTTANUT 
IHMISTEN TAPAA JAKAA TIETOA PÄIVITTÄIN HENKILÖKOHTAISESTA 
JA TYÖELÄMÄSTÄÄN. 

VAIKKA SOSIAALINEN MEDIA LUO UUSIA MAHDOLLISUUKSIA 
VIESTINTÄÄN JA YHTEISTYÖHÖN, SOSIAALISEN MEDIAN HYÖDYNTÄMINEN 
TUO MYÖS LISÄVELVOLLISUUKSIA, JOTKA SINUN ON SONEPARIN 
TYÖNTEKIJÄNÄ TUNNETTAVA JA JOITA SINUN ON NOUDATETTAVA.

YRITYSKUVAMME 
SUOJAAMINEN SOSIAALISTA 

MEDIAA KÄYTETTÄESSÄ

 D Älä vastaa median tai muihin julkisiin 
pyyntöihin ilman johdon lupaa.

 D Älä viestitä mitään negatiivista 
kilpailijoistamme, toimittajistamme 
tai asiakkaistamme.

 D Älä paljasta mitään luottamuksellista 
tai Soneparin tai sen tuotemerkkien 
omistamia tietoja.

 D Älä käytä yrityksesi 
sähköpostiosoitetta muuhun kuin 
työhön liittyvään sosiaalisen median 
viestintään.

 D Älä lähetä työsähköpostiosoitettasi 
avoimesti sosiaalisen median 
foorumeilla.

 D Älä lähetä verkossa muiden 
työntekijöiden, asiakkaiden tai 
toimittajien henkilötietoja.

 D Älä kommentoi julkisesti verkossa 
työhön liittyviä oikeudellisia asioita.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Sosiaaliseen mediaan kuuluvat kaikki 
digitaaliset viestintäkanavat, joiden 
avulla voidaan luoda ja jakaa sisältöä 
ja lähettää kommentteja: sosiaalisen 
verkostoitumisen sivustot, video- ja 
valokuva-alustat, blogit jne.

Se, käytätkö sosiaalista mediaa vai 
et, on täysin sinun päätettävissäsi. 
Mutta - on tärkeää tietää, että kaikki 
sosiaalisessa mediassa jakamasi 
viestit ja kommentit ovat julkisia. Kuka 
tahansa voi nähdä ne riippumatta siitä, 
ovatko he sosiaalisessa verkostossasi 
vai eivät.

Monet teistä jakavat sosiaalisessa 
mediassa tietoja siitä, missä 
työskentelette ja te kaikki olette jossain 
määrin Soneparin ja sen brändin 
lähettiläitä, kun viestitte sosiaalisessa 
mediassa.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja saat Soneparin 

viestintä- ja kestävän kehityksen 
osastolta (Communications & 
Sustainable Development), Legal, 
Risk & Complicance -verkostolta, 
henkilöstöosastolta tai IT-osastolta.

• Soneparin sosiaalisen median 
ohjeet auttavat sinua käyttämään 
sosiaalista mediaa vastuullisella ja 
positiivisella tavalla.

i
 D Tee selvä ero ammatillisen ja 

henkilökohtaisen viestinnän välillä.

 D Tee selväksi, että mielipiteesi ovat 
vain sinun mielipiteitäsi.

 D Käytä hyvää harkintaa viestinnässäsi.

 D Hanki lupa ennen kuin jaat kenenkään 
kuvaa.

 D Pysähdy hetkeksi ja ajattele; jos 
tunnet pienintäkään epäilystä viestin 
antamasta kuvasta itsestäsi tai 
Soneparista, harkitse asiaa uudelleen.

 D Muista, että Internet ei koskaan 
unohda mitään. Lähettämäsi viesti 
pysyy todennäköisesti verkossa 
vuosikymmenien ajan.

 D Ole varovainen keskustellessasi 
ristiriitaisista aiheista, ja kunnioita 
muiden mielipiteitä.

 D Muista toimia suoraselkäisesti,  
sillä se on tärkein voimavaramme.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Olette kaikki Soneparin ja sen brändin lähettiläitä,  
kun julkaisette viestejä sosiaaliseen mediaan.

Sillä, mitä kuka tahansa teistä viestii sosiaalisessa 
mediassa joko ammatillisesti tai henkilökohtaisesti, voi olla 
seuraamuksia meille yksilöinä, Soneparille tai työtovereille. 
Henkilökohtaisen viestinnän on aina oltava rehellistä ja 
suoraviivaista ja siinä tulee suojella Soneparin mainetta 
ja luottamuksellisia tietoja.
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SONEPAR KUNNIOITTAA KAIKKIEN TYÖNTEKIJÖIDENSÄ, 
LIIKEKUMPPANIENSA JA MUIDEN SIDOSRYHMIENSÄ YKSITYISYYTTÄ.

YKSITYISYYS JA  
KYBERTURVALLISUUS

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Maailma käyttää teknologiaa enemmän 
kuin koskaan ennen. Seurauksena 
on digitaalisen tiedon valtava kasvu. 
Nykyään yritykset ja viranomaiset 
tallentavat ja lähettävät tietoja 
sähköisesti. Laitteissa ja niiden 
taustalla olevissa järjestelmissä on 
heikkouksia, joiden hyväksikäyttö 
heikentää organisaatioita ja niiden 
tavoitteita.

Monissa maissa, joissa Sonepar 
toimii, on otettu käyttöön tiukat 
määräykset henkilötietojen, kuten 
nimi, syntymäaika, valokuva ja 
sähköpostiosoite, keräämisestä 
ja käytöstä.

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja saat Legal, Risk  

& Compliance -verkostossa  
tai IT-osastolta.

• Lisätietoja erityyppisten 
tietojen suojaamisesta löytyy 
paikallisesti sovellettavista 
tietosuojakäytännöistä.

i
 D Älä luovuta henkilötietoja 

valtuuttamattomalle henkilölle tai 
lähetä arkaluontoisia asiakirjoja ilman 
asianmukaista suojausta.

 D Älä jätä henkilötietoja tulostimeen  
tai jaettuun palvelimeen.

 D Älä jaa kirjautumistunnuksia ja 
salasanoja kenenkään kanssa.

 D Älä avaa liitettä tai napsauta linkkiä, 
jos lähettäjä on yhtään epäilyttävä.

 D Älä säilytä tai siirrä työhön liittyviä 
asiakirjoja henkilökohtaisilla laitteilla.

 D Älä käytä työtehtävissä 
henkilökohtaista sähköpostia tai 
laitteita, joita ei ole hyväksytty ko. 
käyttöön.

ÄLÄ TEE

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Kunnioita kollegoidesi ja 
liikekumppaneidesi yksityisyyttä.

 D Kerää, tallenna, käsittele ja tuhoa 
henkilötiedot oikein.

 D Kerää vain henkilötietoja, joita 
tarvitaan sääntöjenmukaisiin 
liiketoiminnallisiin tarkoituksiin.

 D Pidä tiedot turvassa ja suojaa ne 
luvattoman käytön estämiseksi.

 D Varo tuntemattomia viestinlähettäjiä 
ja sähköposteja, jotka on naamioitu 
tuntemiesi lähettäjien viesteiksi.

 D Ilmoita heti kaikista mahdollisista 
tietomurroista.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Tietomurrolla voi olla tuhoisia vaikutuksia 
mille tahansa yritykselle. Se voi vahingoittaa 
yrityksen mainetta ja johtaa luottamuksen 
menettämiseen kumppaneiden ja muiden 
sidosryhmien keskuudessa. Tietosuojamääräysten 
ja yksityisyyden suojaa koskevien lakien 
noudattamatta jättäminen voi johtaa tulojen 
menetykseen ja oikeudellisiin seuraamuksiin. 
Vahva, koko yrityksen laajuinen sitoutuminen 
kyberturvallisuuteen on välttämätöntä.

IT-tietoturvakäytännön mukaisesti Sonepar 
edellyttää henkilötietojen luottamuksellisuuden 
varmistamista ja näihin tietoihin pääsyn 
rajoittamista vain käyttäjille, joilla on lupa 
tarkastella tai ylläpitää niitä.
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LISÄTIETOJA
• Lisätietoja saat Legal, Risk 

& Compliance -verkostosta.

i

SONEPARIN OMAISUUTTA HALLITAAN  
AINA HUOLELLISESTI.

OMAISUUDEN  
SUOJAUS

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Soneparin resursseja ovat mukaan 
lukien, mutta eivät ainoastaan:

• henkilöstö;

• varastot;

• tuotteet, laitteet, kalusteet 
ja tarvikkeet;

• aineeton omaisuus (esimerkit: 
asiantuntemus, asiakassuhteet, 
liiketoimintasuunnitelmat, ohjelmistot, 
lisenssit, data, verkkosivustot 
ja verkkotunnukset);

• taloudelliset varat, kuten käteinen, 
rahamääräiset kannustimet, 
alennukset ja saamiset;

• luottamukselliset, omistusoikeuden 
alaiset ja arkaluontoiset tiedot, 
mukaan lukien liikesalaisuudet;

• tuotemerkit, patentit, tavaramerkit, 
logot, tekijänoikeudet ja muut 
immateriaalioikeudet;

• yrityskuva ja maine.

Liiketoimintaa avustava omaisuus, 
kuten tietokoneet, puhelimet, tabletit 
jne., jotka on varattu työkäyttöön.

 D Älä tuhoa tai muuta asiakirjoja 
väärällä tavalla.

 D Älä päästä kolmansia osapuolia 
tiloihimme noudattamatta käytössä 
olevaa ilmoittautumistapaa. 

 D Älä käytä yrityksen omaisuutta 
henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun 
tai liiketoimintatarkoitukseen, joka ei 
ole Soneparin käytäntöjen mukainen.

 D Älä käytä, kopioi, siirrä tai jaa 
tekijänoikeuksien alaisia tietoja 
ilman Soneparin lupaa.

 D Älä poista omaisuutta Soneparin 
tiloista, ellei se ole tarpeen Soneparin 
liiketoiminnan harjoittamiseksi.

ÄLÄ TEE

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Käytä ja suojaa Soneparin 
omaisuutta oikein.

 D Noudata turvaohjelmia, jotka 
suojaavat Soneparin omaisuutta 
luvattomalta käytöltä tai tuhoamiselta 
sekä rikoksilta tai luottamuksellisen 
datan tietovuodoilta.

 D Suojaa kolmansien osapuolten 
omaisuutta, erityisesti 
luottamuksellisuutta, teollisuus- 
ja tekijänoikeuksia sekä 
liikesalaisuuksia, ja varmista samalla, 
että myös Soneparin omaisuus 
on suojattu.

 D Varmista, että omaisuus, mukaan 
lukien kolmansien osapuolten 
Soneparin hoitoon uskottu omaisuus, 
on asianmukaisesti suojattu 
asiaankuuluvilla suojatoimenpiteillä 
ja vakuutuksilla.

 D Ilmoita esimiehellesi viipymättä 
tapahtuneista tai epäillyistä 
menetyksistä, väärinkäytöksistä 
tai varkauksista.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Jotta liiketoimintaamme voi johtaa pitkällä 
aikavälillä menestyksellisesti, aineellinen 
ja aineeton omaisuutemme on suojattava 
katoamiselta, vaurioilta, varkauksilta tai 
laittomalta käytöltä.
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TIETO ON YKSI ARVOKKAIMMISTA RESURSSEISTAMME. SONEPAR  
ON SITOUTUNUT SUOJELEMAAN KAIKKIA TIETOJA, SIITÄ HUOLIMATTA 
KUULUVATKO NE MEILLE VAI TOISELLE YRITYKSELLE TAI HENKILÖLLE.  
TÄMÄ ON TÄRKEÄÄ MENESTYKSEMME, MAINEEMME JA KESTÄVYYTEMME 
KANNALTA.

LUOTTAMUKSELLISET JA 
ARKALUONTOISET TIEDOT

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Luottamuksellisiin tietoihin sisältyy 
muun muassa ei-julkinen tieto 
seuraavista:

• strategia, kustannukset, hinnat, 
katteet ja voitot;

• markkinat, logistiikka, toimitusketjut, 
myynti- ja markkinointisuunnitelmat, 
liiketoimintasuunnitelmat, ennusteet, 
toiminta ja tulokset;

• asiakkaat ja toimittajat;

• IT-järjestelmät;

• yritysfuusiot ja -kaupat;

• oikeudenkäynnit ja tutkimukset;

• immateriaali- ja tekijänoikeudet 
(kuten patentit, tavaramerkit, 
liikesalaisuudet ja tekijänoikeudet); ja

• työntekijöiden henkilötiedot.

Ne voivat olla missä tahansa muodossa 
tai työkalussa, kuten sähköposteissa, 
sopimuksissa, kirjeenvaihdossa,  
USB-avaimissa, kiintolevyillä, 
tietokoneilla, matkapuhelimissa,  
tileillä, tiedostoissa jne.

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja ja ohjeita löytyy 

paikallisista säännöstöistä.

• Lisätietoja saat Legal, Risk  
& Compliance -verkostosta  
tai IT-osastolta.

i

 D Älä käytä luottamuksellisia tietoja 
omien tai muiden henkilöiden tai 
yhteisöjen henkilökohtaisen edun 
tavoitteluun.

 D Älä lähetä yritystietoja sosiaaliseen 
mediaan, esimerkiksi valokuvia tai 
videoita logistiikkakeskuksesta.

 D Älä jätä mitään luottamuksellisia 
tietoja työpöydällesi poistuessasi 
toimistosta.

 D Älä jätä luottamuksellisia tietoja 
fläppitauluille kokouksen jälkeen.

ÄLÄ TEE

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Suojaa luottamuksellisia tietoja 
varkauksilta, luvattomalta käytöltä, 
väärinkäytöltä, julkistamiselta tai 
muutoksilta.

 D Noudata kaikkia Soneparin ja 
sen liikekumppaneiden välisiä 
salassapitosopimuksia.

 D Laadi asianmukaiset 
salassapitosopimukset tai määrittele 
erityisiä salassapitolausekkeita, jos 
sinun on jaettava luottamuksellisia 
tietoja kolmansien osapuolten 
kanssa.

 D Säilytä kaikki asiaankuuluvat asiakirjat 
ohjeiden mukaan.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Asiakkaamme, tavarantoimittajamme 
ja muut liikekumppanimme antavat 
haltuumme luottamuksellisia ja 
omistamiaan tietoja, joiden huolellinen 
käsittely on tärkeää, jotta ansaitsemme 
heidän jatkuvan luottamuksensa.  
Sama pätee työtekijöidemme 
luottamuksen säilyttämiseen.
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YRITYKSENÄ
VAATIMUKSEMME

”Olemme kaikki vastuussa sääntöjenmukaisuuden 
(Compliance) ottamisesta tärkeäksi osaksi 
liiketoimintaamme ja menestystämme!  
Legal, Risk & Compliance -verkosto voi auttaa  
sinua aina, jos sinulla on epäilyksiä jostain 
tilanteesta tai ehdotetusta toimintatavasta.”

Olivier CATHERINE,  
General Counsel
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YRITYKSENÄ

MITÄ ON PANOKSENA?
Rikosoikeudelliset seuraamukset voivat 
olla ankaria sekä tekoon syyllistyneelle/
syyllistyneille työntekijälle/-tekijöille että 
Soneparille.

Joissakin maissa (esimerkiksi 
Yhdysvalloissa, Isossa-Britanniassa ja 
Ranskassa) on lakeja, joiden mukaan 
viranomaiset voivat ryhtyä maiden rajojen 
ylittäviin korruption vastaisiin toimiin 
yksityishenkilöiden tai yritysten tekemissä 
korruptiotapauksissa. Jokainen näitä 

sääntöjä rikkonut henkilö voidaan 
siksi asettaa syytteeseen toisessa 
maassa riippumatta siitä, missä henkilö 
työskentelee tai asuu.

Muita merkittäviä haitallisia 
vaikutuksia Soneparille ovat maineen 
vahingoittuminen, sopimusten menetys, 
julkisten tarjouskilpailujen ulkopuolelle 
jättäminen, sakot ja vakuutusturvan 
kieltäminen.

SONEPARIN LIIKESUHTEET PERUSTUVAT LUOTTAMUKSEEN. MEILLÄ ON 
NOLLATOLERANSSI EMMEKÄ HYVÄKSY LAHJONTAA, KORRUPTIOTA 
TAI VAIKUTUSVALLAN VÄÄRINKÄYTTÖÄ MISSÄÄN MUODOSSA. NÄMÄ 
SÄÄNNÖT KOSKEVAT MYÖS LIIKEKUMPPANEITAMME, JOIDEN ODOTAMME 
NOUDATTAVAN SONEPARIN KORKEITA EETTISIÄ VAATIMUKSIA.

LIIKETOIMINNAN  
EETTISYYS

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Korruptioon sisältyy kohtuuttoman 
rahallisen tai muun edun tarjoaminen, 
lupaaminen, antaminen, hankkiminen 
tai hyväksyminen suoraan tai 
epäsuorasti, millä pyritään vaikuttamaan 
henkilöön tai palkitsemaan henkilöä 
kaupan varmistamiseksi tai sopimuksen 
saamiseksi.

Korruptioon liittyy vähintään kaksi 
osapuolta:
• osapuoli, joka käyttää valtaansa 

tai vaikutusvaltaansa kohtuuttoman 
edun saamiseksi; ja 

• osapuoli, joka tarjoaa tai myöntää 
tämän kohtuuttoman edun.

Henkilö, joka edesauttaa lahjontaa, on 
rikoskumppani, ja vastaanottaja hyötyy 
tästä teosta saamalla kohtuuttoman 
edun. He ovat henkilökohtaisesti 
vastuussa näistä toimista. 

Vaikutusvallan väärinkäyttö on aseman 
tai vaikutusvallan laiton käyttö jonkun 
puolesta vastineeksi rahasta tai 
palveluksista.

Korruption katsotaan tapahtuneen, 
vaikka:
• perusteetonta etua tarjoava toimii 

kolmannen osapuolen välityksellä;
• perusteetonta etua saava henkilö 

ei ole sen lopullinen edunsaaja;
• petollinen toiminta ja perusteettoman 

edun myöntäminen eivät tapahdu 
samanaikaisesti (perusteeton etu 
voidaan myöntää etukäteen tai 
myöhemmin);

• perusteeton etu on ei-rahallisessa 
muodossa;

• edunsaaja on julkisen sektorin 
työntekijä tai yksityisen sektorin 
työntekijä.

Korruptio ja vaikutusvallan väärinkäyttö 
ovat laittomia käytännöllisesti katsoen 
kaikissa maissa ja ne kielletään tiukasti 
tässä Code of Conduct:ssa, vaikka ne 
ovat sallittuja tietyillä lainkäyttöalueilla 
rajoitetuissa tilanteissa. Avustusmaksut, 
johon maksajalla on laillisesti oikeus, 
virkamiehen tavanomaisen rutiinin tai 
välttämättömän menettelyn tai toimen 
turvaamiseksi tai nopeuttamiseksi, 
ovat Soneparissa kiellettyjä.

 D Älä tarjoa, lupaa tai anna 
kohtuuttomia etuja kaupan 
turvaamiseksi, vaikuttaaksesi 
sopimuksen tai julkisen tarjouksen 
myöntämiseen tai saadaksesi 
suotuisan päätöksen.

 D Älä käytä kolmansia osapuolia 
tekemään jotain, mitä meillä ei ole 
oikeutta tehdä suoraan.

 D Älä käytä henkilökohtaisia varoja 
tehdäksesi jotain, mitä meillä ei ole 
oikeutta tehdä.

 D Älä jatka työskentelyä sellaisen 
liikekumppanin kanssa, joka ei 
noudata Soneparin liiketoiminnan 
eettisyysvaatimuksia.

 D Älä suorita avustusmaksuja.

ÄLÄ TEE

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Noudata tiukasti Soneparin  
korruption vastaista politiikkaa.

 D Tarkista liikekumppanien eettisyys 
due diligence -tarkastuksella ennen 
ryhtymistä liiketoimintaan heidän 
kanssaan.

 D Päivitä säännöllisesti arviot 
liikekumppanin riskitasosta.

 D Kirjaa kaikki kulut oikein 
asianomaisen yksikön tileille.

 D Arkistoi asianmukaiset tiedot tai 
asiaankuuluvat asiakirjat.

TEE

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja ja ohjeita löytyy Soneparin 

korruption vastaisesta säännöstöstä 
(Sonepar Anti-corruption Policy).

• Onko sinulla kysymyksiä tai 
huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Legal, Risk & Compliance 
-verkostosta.

i

Työntekijöitä ei koskaan rangaista siitä, että he kieltäytyvät lahjuksen maksamisesta 
riippumatta siitä, miten se vaikuttaa myyntiin, kannattavuuteen, projektin loppuun 
saattamiseen tai muuhun liiketoimintaamme.
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MITÄ ON PANOKSENA?
Jos lahjojen tai kutsujen katsotaan vaikuttaneen Soneparin liiketoimintatapoihin, 
se voi johtaa korruptiosyytteisiin, liiketoiminnan menetykseen tai maineen 
vahingoittumiseen Soneparin ja sen kumppaneiden osalta.

VAIKKAKIN JOISSAKIN TAPAUKSISSA VOI OLLA SOVELIASTA JA 
TAVANOMAISTA TARJOTA TAI VASTAANOTTAA LAHJOJA, JOILLA 
VAHVISTETAAN LIIKESUHTEITA TAI PELKÄSTÄÄN KOHTELIAISUUDESTA, 
SONEPARIN TYÖNTEKIJÖIDEN ON VARMISTETTAVA, ETTÄ NE EIVÄT 
VAIKUTA LIIKETOIMINNAN PÄÄTÖKSENTEKOON TAI HARKINTAAN.

LAHJAT  
JA KUTSUT

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Lahja voi olla laaja valikoima etuja, 
mukaan lukien aineelliset esineet, kuten 
kynä, kirja, pullo viiniä tai suklaarasia. 
Lahja voi olla myös kulujen, kuten 
matka- tai hotellikulujen maksamista.

Kutsu voi olla tarjous tulla mukaan 
johonkin huvitteluun tai tapahtumaan 
yksinomaan tai osittain liiketoiminnan 
nimissä, kuten syömään ravintolassa, 
esitykseen tai matkaan.

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja ja ohjeita löytyy 

Soneparin korruption vastaisesta 
säännöstöstä (Sonepar’s  
Anti-corruption Policy).

• Onko sinulla kysymyksiä tai 
huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Legal, Risk & Compliance 
-verkostosta.

i

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

Älä anna tai ota vastaan:

 D Mitään neuvottelu-, myynti- tai 
tarjousprosessiin liittyvää lahjaa 
tai kutsua.

 D Mitään lahjaa tai kutsua, josta 
odotetaan vastapalvelusta.

 D Mitään käteislahjaa tai sitä vastaavaa.

 D Mitään lahjaa liiallisten palvelujen 
tai muiden ei-rahallisten etuuksien 
muodossa.

 D Ylenpalttisia lahjoja tai kutsuja.

ÄLÄ TEE

 D Noudata tiukasti Soneparin korruption 
vastaista politiikkaa ja paikallisia 
lahjakäytäntöjä.

 D Hanki etukäteishyväksyntä 
esimieheltäsi, jos lahja tai kutsu ylittää 
sallitun kynnyksen.

 D Tarjoa lahjoja tai kutsuja vilpittömässä 
mielessä ja vain hyväksyttyjen 
liikesuhteiden rakentamiseksi tai 
ylläpitämiseksi.

 D Tarjoa vain arvoltaan kohtuullisia 
lahjoja tai kutsuja.

 D Ilmoita lahjoista tai kutsuista 
paikallisten kirjanpitovaatimusten ja 
Compliance-sääntöjen mukaisesti.

TEE

Hyvä tapa arvioida lahjan tai kutsun laillisuutta  
on kysyä seuraavat kysymykset:

Onko tämän lahjan tai kutsun  
toistuminen kohtuullista? p EI

 
Jos vastaat 
EI mihin 
tahansa näistä 
kysymyksistä, 
suosittelemme 
kieltäytymään 
siitä.

Onko lahja tai kutsu tehty  
riittävän läpinäkyvästi? p EI

Onko olemassa laillista liiketoimintaa koskevaa 
perustetta lahjalle tai kutsulle? p EI

Haittaisiko sinua tai Soneparia jos lehdistö  
olisi tietoinen lahjasta tai kutsusta? p EI



21SONEPAR - EETTINEN KOODI - 2020

SONEPARIN KORKEAT EETTISYYSVAATIMUKSET EDELLYTTÄVÄT,  
ETTÄ TYÖNTEKIJÄMME TOIMIVAT SONEPARIN JA SIDOSRYHMIEMME 
ETUJEN MUKAISESTI. TYÖNTEKIJÖIDEN ODOTETAAN OLEVAN AINA 
TIETOISIA MAHDOLLISISTA ETURISTIRIIDOISTA JA VÄLTTÄVÄN NIITÄ.

ETU-  
RISTIRIITA

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Eturistiriita syntyy, kun työntekijän 
omat intressit vaikuttavat tai 
mahdollisesti vaikuttavat tai antavat 
vaikutelman siitä, että niillä on 
merkitystä hänen ammatillisiin 
velvollisuuksiinsa työntekijänä.  
Yleisiä esimerkkejä eturistiriitatilanteista 
ovat henkilökohtaiset työsuhteet, 
kuten lähisukulaisen palkkaaminen 
tai ohjaaminen tai henkilökohtaisten 
taloudellisten etujen edistäminen 
ilman asianmukaista ilmoitusta ja 
hyväksymistä.

Eturistiriita voi vaikuttaa kykyyn 
toimia puolueettomasti tai se voi 
herättää epäilyksiä kyvystäsi täyttää 
velvollisuutesi objektiivisesti.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja ja säännöt löytyvät 

Soneparin eturistiriitaohjeista 
(Sonepar’s Conflict of Interest 
Policy).

• Onko sinulla kysymyksiä tai 
huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Legal, Risk & Compliance 
-verkostosta.

• Tietyissä olosuhteissa työntekijöitä 
voidaan vaatia täyttämään 
”eturistiriitoja koskeva lausunto” 
(Statement of Conflict of Interest).

i
 D Älä käytä väärin Soneparin 

resursseja tai käytä Soneparin nimeä 
henkilökohtaisen hyödyn tavoitteluun.

 D Älä käytä vaikutusvaltaasi ystävän 
tai sukulaisen työllistämiseen, 
suorituksen arviointiin tai 
palkkaukseen.

 D Älä anna sopimusta tai vaikuta 
hankintasopimuksen tekemiseen 
yhteisölle, johon sinulla tai läheisellä 
sukulaisellasi on sidoksia.

 D Älä peittele mitään tietoja todellisista 
tai mahdollisista eturistiriidoista.

ÄLÄ TEE

 D Varmista, että päätöksesi ja toimintasi 
ovat Soneparin etujen mukaisia 
eivätkä mitkään henkilökohtaiset 
intressit vaikuta niihin.

 D Toimi avoimesti ja tasapuolisesti 
arvioidessasi tilanteita, jotka saattavat 
aiheuttaa eturistiriitoja.

 D Tunnista ja ilmoita kirjallisesti 
kaikki tosiasialliset tai mahdolliset 
eturistiriidat epäselvyyksien 
välttämiseksi.

 D Jäävää itsesi 
päätöksentekoprosessista, 
kun eturistiriita syntyy tai sen 
mahdollisuus on olemassa.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Eturistiriita, jossa työntekijän tai 
kolmannen osapuolen henkilökohtaiset 
edut ovat etusijalla Soneparin etuihin 
nähden, voi vaarantaa päätöksen 
tai toiminnan laadun ja laillisuuden.

Eturistiriitojen mahdollisuus tai  
esiintyminen voi vahingoittaa Soneparin 
yrityskuvaa, mainetta ja liiketoimintaa, 

sekä aiheuttaa taloudellisia riskejä 
Soneparille.

Soneparin etuja vastaan 
ristiriitatilanteessa toimiva työntekijä 
tai kolmas osapuoli voidaan asettaa 
vastuuseen, mistä voi seurata 
kurinpitotoimenpiteitä.
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PETOSTEN  
TORJUNTA

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Petos on laiton teko, jolle on ominaista 
vilppi, salaaminen tai luottamuksen 
väärinkäyttö.

Käytännössä se voi tapahtua monessa 
muodossa, kuten:

• vilpillinen talousraportointi, mukaan 
lukien väärät kirjaukset, väärennetyt 
rahansiirrot tai väärinkäytetyt 
kirjanpitoperiaatteet, jotka johtavat 
tahallisesti harhaanjohtaviin 
taloudellisiin tietoihin;

• varojen väärinkäyttö (vääriä laskuja, 
manipuloituja sekkejä, pankkitietojen 
väärentämistä);

• Soneparin omaisuuden (tarvikkeiden, 
laitteistojen, tietojen) varkaus;

• kululaskujen tositteiden 
väärentäminen (tekaistuja 
kuluja koskevat vaatimukset, 
ilmoittamattomat poissaolot)

• väärät vakuutusilmoitukset 
kolmannelle osapuolelle (toimittajille, 
vakuutusyhtiölle);

• tahalliset epätarkkuudet 
varastoinventaareissa;

• väärentäminen ja väärennökset.

Sonepar voi olla alttiina myös 
ulkopuolisille petosyrityksille, kuten:

• väärennetyt toimitusjohtajan 
pankkisiirtomääräykset;

• väärennetyt pankkitilit tai 
viitenumerot;

• kolmansien osapuolten laiton 
toiminta Soneparin etuja vastaan.

LISÄTIETOJA
• Onko sinulla kysymyksiä tai 

huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Legal, Risk & Compliance 
-verkostosta.

i
 D Älä toimi ohjeiden vastaisesti siksi, 

että ”kaikki tekevät niin”.

 D Älä muuta, väärennä tai anna 
väärää kuvaa rahansiirroista tai 
varastotapahtumista.

 D Älä salli väärinkäytösten jatkua 
puuttumatta niihin ja korjaamatta 
niitä.

ÄLÄ TEE

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Noudata kaikkia sisäisiä 
toimintaohjeita, mukaan 
lukien neljännesvuosittainen 
petosraportointi.

 D Tunnista arkaluontoinen omaisuus ja 
mahdollisuudet petoksiin tukeaksesi 
tehokasta sisäistä valvontaa.

 D Lisää tietoisuutta petoksista ja niiden 
seurauksista.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Petosten torjunta ei ole kriittistä ainoastaan siksi, 
että petokset voivat tulla kalliiksi ja kuluttaa muita 
Soneparin resursseja, vaan myös siksi, että ne 
voivat vahingoittaa etujamme ja yrityskuvaamme.

Kaikille petollisiin toimiin osallistuville henkilöille 
tai yrityksille voidaan määrätä ankarat  
kurinpidolliset, hallinnolliset, siviilioikeudelliset 
ja rikosoikeudelliset seuraamukset.
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LISÄTIETOJA
• Lisätietoja löytyy Soneparin 

kilpailukäytäntöohjeistuksesta 
(Sonepar’s Competition Policy).

• Voit kysyä yrityksesi lakiosastolta 
ymmärtääksesi paremmin mitä 
kilpailulakeja ja asetuksia sinun  
on noudatettava.

i

SONEPAR ON SITOUTUNUT TOIMIMAAN LIIKETOIMINNASSAAN 
AVOIMESTI JA REILUSTI NOUDATTAEN KILPAILULAINSÄÄDÄNTÖÄ 
KAIKKIALLA, JOSSA SILLÄ ON LIIKETOIMINTAA.

TEEMME TYÖNTEKIJÖILLEMME JA YHTEISTYÖKUMPPANEILLEMME 
TÄYSIN SELVÄKSI, ETTÄ SUHTAUDUMME NÄIHIN ASETUKSIIN HYVIN 
VAKAVASTI JA EDELLYTÄMME NIIDEN TARKKAA NOUDATTAMISTA.

REILU  
KILPAILU

 D Älä ryhdy laittomaan keskusteluun tai 
sopimukseen kilpailijan kanssa hinnoista, 
katteista, alennuksista, kustannuksista, 
varastotasoista tai asiakkaiden, 
toimittajien, alueiden, työntekijöiden 
tai sopimusten jakamisesta.

 D Älä jaa tietoja kilpailijoiden kanssa, 
etenkään toimialajärjestöissä.

 D Älä vähättele tai mustamaalaa kilpailijoita 
millään tavalla.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Kilpailulainsäädäntö edistää vapaata 
ja reilua kilpailua kaikille liiketoiminnan 
osapuolille.

Nämä lait yleensä:

• kieltävät kilpailua heikentävät 
kilpailijoiden väliset sopimukset 
tai yhteisymmärrykset;

• sääntelevät markkinoita hallitsevien 
yritysten käyttäytymistä;

• edellyttävät ennakkoarviointia ja 
joissain tapauksissa hyväksyntää 
sulautumille, yritysostoille ja tietyille 
muille liiketoimille, jotta olennaisesti 
kilpailua rajoittavat liiketoimet 
vältetään.

Nämä lait ovat monimutkaisia 
ja vaihtelevat huomattavasti maittain. 
Yhdessä maassa sallittu toiminta 
voi olla laitonta toisessa maassa.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Noudata kaikkia sovellettavia 
kilpailulakeja ja Soneparin 
kilpailukäytäntöohjeistusta  
(Sonepar’s Competition Policy).

 D Kilpaile reilusti kaikissa tilanteissa.

 D Vältä muodollista tai epämuodollista 
yhteydenpitoa kilpailijoiden kanssa.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Kilpailuviranomaiset voivat 
langettaa vakavia rangaistuksia 
kilpailulainsäädännön rikkomuksista.

Rikkomuksista voi myös seurata:

• vahinkoa Soneparin maineelle;

• kilpailunvastaisten käytäntöjen 
potentiaaliset uhrit voivat nostaa 
siviilikanteen;

• vankeusrangaistus tai sakkoja;

• Soneparin sisäisiä kurinpitotoimia.
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SONEPAR ON LUONUT TOIMITTAJIIN PITKÄAIKAISET JA AVOIMET 
SUHTEET, JOTKA HYÖDYTTÄVÄT MOLEMPIA OSAPUOLIA. 
NÄMÄ LIIKESUHTEET PERUSTUVAT LUOTTAMUKSEEN, 
OIKEUDENMUKAISUUTEEN JA LOJAALISUUTEEN. 
SONEPAR EI VÄÄRINKÄYTÄ MARKKINA-ASEMAANSA  
SAADAKSEEN EDULLISEMMAN KOHTELUN TOIMITTAJILTA.

TOIMITTAJIEN  
VALINTA

 D Älä jatka työskentelyä sellaisen 
toimittajan kanssa, joka jättää 
toistuvasti täyttämättä Soneparin 
vaatimukset tai joka ei noudata 
Soneparin Eettistä koodia toimittajille 
(Sonepar’s Supplier Code of 
Conduct).

 D Älä aloita liiketoimintaa toimittajan 
kanssa ellet ole tehnyt asianmukaista 
due diligence -tarkastusta.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

On keskeistä varmistaa, että kaikki 
toimitusketjun toimijat toimivat 
keskeisten sitoumustemme ja 
periaatteidemme mukaisesti, mukaan 
lukien:

• ihmisoikeuksien kunnioittaminen;

• häirinnän ja syrjinnän estäminen;

• ympäristönsuojelu;

• liiketoiminnan eettisyys.

Toimittajiimme sovellettavat erityiset 
odotukset esitetään Soneparin 
toimittajien eettisessä koodissa 
(Sonepar’s Supplier Code of Conduct).  
Odotamme toimittajiemme noudattavan 
kaikkia sovellettavia lakeja ja 
määräyksiä, sopimusvelvoitteita 
ja Soneparin käytäntöjä.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja on Soneparin eettisessä 

koodissa toimittajille (Sonepar’s 
Supplier Code of Conduct) ja 
Soneparin korruption vastaisessa 
käytännössä (Sonepar’s Anti-
corruption Policy).

• Kysymykset Soneparin 
hankintakäytännöistä 
voidaan osoittaa paikalliselle 
hankintaosastolle tai Legal, Risk 
& Compliance -verkostolle.

i

 D Kohtele toimittajia 
oikeudenmukaisesti.

 D Vältä eturistiriitoja, jotka voivat 
heikentää objektiivista ja 
riippumatonta päätöksentekoa.

 D Varmista, että eettiset 
vaatimuksemme ymmärretään ennen 
ryhtymistä liiketoimintaan toimittajan 
kanssa.

 D Noudata ja valvo sopimusvelvoitteita.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Jos toimitusketjussa toimija ei menettele näiden periaatteiden mukaisesti, 
voi sillä olla vakavia vaikutuksia Soneparin suorituskykyyn, maineeseen 
ja yrityskuvaan.
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KANSALAISENA
VAATIMUKSEMME

”Meidän on liiketoiminnassamme noudatettava 
sovellettavia ympäristölakeja ja -määräyksiä 
ja pyrittävä ylittämään niiden vaatimukset, 
koska haluamme vähentää Soneparin 
ympäristöjalanjälkeä. Lisäksi pyrimme edistämään 
yhteisöjen talouskehitystä ja sosiaalista 
hyvinvointia tekemällä yhteistyötä paikallisten 
sidosryhmien kanssa.” 

Matt POTHECARY
Chief Communications Officer & Sustainability
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MITÄ ON PANOKSENA?
Maailman johtavana sähkötuotteiden, 
ratkaisujen ja niihin liittyvien palveluiden 
B2B myyntiyhtiönä Sonepar on 
energiamurroksen ytimessä.

Sonepar on täysin sitoutunut asettamaan 
planeetan liiketoimintansa ytimeen 
ja valmistautuu tuleviin energiamurroksen 
haasteisiin viemällä eteenpäin 
energiatehokkaita tuotteita ja lisäämällä 
tietoisuutta kestävästä kehityksestä.

Sonepar aikoo hyödyntää kokoaan, 
logistista tehoaan ja laajaa 
tuotevalikoimaansa energiamurroksen 
nopeuttamiseksi keskittymällä osittain 
energiatehokkuutta edistävien ratkaisujen 
myyntiin (lämmitys, jäähdytys, ilmanvaihto, 
ilmastointi, valaistus, energianhallinta, 
kotiautomaatio jne.), uusiutuvaan 
energiaan (aurinkolämpö, lämpöpumput, 
energian varastointi jne.) sekä sähköiseen 
liikkuvuuteen.

LISÄTIETOJA
• Kysymykset voi osoittaa 

Soneparin kestävän kehityksen 
osastolle (Sonepar’s Sustainable 
Development Department) 
tai Legal, Risk & Compliance 
-verkostolle.

i

SONEPARILLA ON YMPÄRISTÖNSUOJELUVASTUU. SONEPARIN ON 
NOUDATETTAVA KAIKKIA ASIAANKUULUVIA YMPÄRISTÖLAKEJA JA 
-MÄÄRÄYKSIÄ SEKÄ PYRITTÄVÄ YLITTÄMÄÄN NIIDEN VAATIMUKSET. 

YMPÄRISTÖ

 D Älä hyväksy toimittajien tai muiden liikekumppaneiden ympäristökäytäntöjä,  
jotka eivät olisi hyväksyttäviä Soneparin päivittäisessä toiminnassa.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Vuonna 2015 193 maata hyväksyi 
Yhdistyneiden kansakuntien kestävän 
kehityksen toimintasuunnitelman 
2030 ja sen 17 tavoitetta. Ne ovat 
ohjeet valtioille ja yrityksille paremman 
ja kestävämmän tulevaisuuden 
saavuttamiseksi kaikille.

Soneparin kestävän kehityksen 
strategia on linjassa näiden 
Yhdistyneiden kansakuntien 
tavoitteiden kanssa ja sen 
tarkoituksena on nopeuttaa puhtaan ja 
kohtuuhintaisen energian saatavuutta, 
ilmastotoimia, laadukasta koulutusta 
ja vastuullista kulutusta.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Noudata aina ympäristölainsäädäntöä.

 D Kunnioita ympäristöä Soneparin 
liiketoiminnan yhteydessä.

 D Houkuttele asiakkaita ostamaan 
ympäristösäästäväisempiä tuotteita 
(energiatehokkaampia, kierrätettäviä, 
kestäviä ja vähemmän pakattuja).

 D Vähennä muovin ja paperin käyttöä.

 D Hoida jätehuolto kunnolla ja kehitä 
jätekierrätystä.

 D Sitouduta toimittajia vähentämään 
pakkausmateriaalia, toimittamaan 
tuotteidensa CO2-jalanjälki ja 
vähentämään tuotantoketjun rahtia.

 D Keskity hankinnassa kestäviin 
tuotteisiin (energiatehokkaampia, 
kierrätettäviä, kestäviä, vähemmän 
pakattuja).

 D Aseta alhaiset CO2-päästöt ja 
vähän kuluttavat kulkuneuvot 
etusijalle logistiikassa sekä työ- ja 
asiakasmatkoilla (automatkojen 
yhdistäminen, hybridi- ja sähköautot).

 D Kehota asiakkaita niputtamaan ostoja 
toimitusten vähentämiseksi.

 D Vähennä jälkitilauksia toimittajilta.

 D Optimoi pakkausmateriaali ja käytä  
sitä uudelleen aina kuin mahdollista.

 D Suosi kiinteistöissä energiatehokasta 
ja uusiutuvaa energiatekniikkaa.

 D Käytä digitaalista viestintää 
matkustamisen sijasta aina kun 
mahdollista.

TEE
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SONEPAR ON VASTUULLINEN OSA YHTEISKUNTAA, HYVÄ NAAPURI, 
TUNNOLLINEN KANSALAINEN, JA SITOUTUNUT YHTEISÖIHIN,  
JOISSA SE HARJOITTAA LIIKETOIMINTAA.

SONEPAR ROHKAISEE TYÖNTEKIJÖITÄÄN OLEMAAN AKTIIVISIA 
YHTEISÖISSÄÄN.

PAIKALLISYHTEISÖIHIN 
OSALLISTUMINEN 

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Vastuullisena yrityskansalaisena 
Sonepar on mukana paikallisissa 
yhteisöissä, joissa se toimii 
lahjoittajana, sponsorina ja osallistuu 
vapaaehtoistoimintaan.

Paikallisissa yhteisöissä tehdään 
raha- ja tuotelahjoituksia sosiaalisten, 
koulutus- tai humanitaaristen 
hankkeiden tukemiseksi.

Lahjoituksina ei pidetä maksuja 
toimialajärjestöille tai liiketoiminnan 
etuja palvelevien organisaatioiden 
jäsenmaksuja.

LISÄTIETOJA
• Onko sinulla kysymyksiä tai 

huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Legal, Risk & Compliance 
-verkostolta.

i

 D Älä sido Soneparia toimiin, 
jotka ovat ristiriidassa eettisten 
periaatteidemme kanssa ja/
tai jotka voivat vahingoittaa 
Soneparin mainetta.

 D Älä vaadi työntekijöitä 
tai liikekumppaneita 
lahjoittamaan lahjoja tai varoja 
hyväntekeväisyyshankkeisiin.

 D Älä lahjoita yhteisölle, joka 
muodostaa tai saattaa muodostaa 
mahdollisen eturistiriidan tai 
vaikuttaa liiketoimintapäätökseen.

 D Älä lahjoita uskonnollisille ryhmille 
ilman perusteellista due diligence 
-tarkastusta ja vasta saatuasi 
asiaankuuluvan hyväksynnän.

ÄLÄ TEE

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Kohtele kunnioittavasti jäseniä niissä 
paikallisyhteisöissä, joissa Sonepar toimii.

 D Tee aina lahjoitukset tai sponsorointi 
läpinäkyvästi.

 D Yksilöi, perustele ja dokumentoi selvästi 
vastaanottajan identiteetti ja lahjoituksen 
suunniteltu käyttötarkoitus.

 D Sponsoroinnilla on oltava selkeät 
kirjalliset tavoitteet ja niiden on tuettava 
päteviä syitä, jotka tukevat Sonepar-
brändiä.

 D Tee hyväntekeväisyyslahjoituksia 
vain voittoa tavoittelemattomille 
tai kansalaisjärjestöille Soneparin 
käytäntöjen ja lainsäädännön mukaisesti, 
saatuasi asiaankuuluvat hyväksynnät.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Sen lisäksi, että täytämme vastuumme yrityskansalaisina, 
osallistuminen paikallisyhteisöihin auttaa luomaan positiivista 
yrityskuvaa ja voi avata uusia liiketoimintamahdollisuuksia.

Lahjoitukset tai sponsoroinnit on tehtävä vain asianmukaisissa 
ja laillisissa olosuhteissa, jotta vältetään laittomasta tai 
epäeettisestä käytöksestä aiheutuva riski tai Soneparin maineen 
vahingoittuminen.
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MITÄ ON PANOKSENA?
Aktiivinen osallistuminen poliittiseen 
päätöksentekoprosessiin on 
olennainen osa demokraattista 
prosessia ja on laillista toimintaa, 
koska se mahdollistaa erilaisten 
yhteiskunnallisten etujen ja 
näkemysten huomioon ottamisen.

Joissakin tapauksissa lobbausta 
voidaan pitää korruptiona tai 
vaikutusvallan väärinkäyttönä, 
jos tarjotaan tai saadaan 
perusteetonta etua kannustamaan 
vaikutusvaltaista henkilöä 
tukemaan lakia, asetusta ja/tai 
päätöstä, joka on Soneparille 
suotuisa tai kilpailijoille haitallinen.

SONEPAR VOI JOSKUS PROAKTIIVISESTI OSALLISTUA YLEISEEN 
PÄÄTÖKSENTEKOPROSESSIIN MAISSA, JOISSA TOIMIMME. 

SONEPAR KUNNIOITTAA TYÖNTEKIJÖIDENSÄ OIKEUTTA OSALLISTUA 
YKSITYISHENKILÖINÄ POLIITTISEEN TOIMINTAAN EDELLYTTÄEN,  
ETTÄ HE EIVÄT EDUSTA SONEPARIA.

POLIITTISET LAHJOITUKSET 
JA LOBBAUS

 D Älä tee poliittisia lahjoituksia 
Soneparin puolesta joko suoraan 
tai epäsuorasti ilman, että olet 
saanut ennakkoon asianmukaisen 
hyväksynnän.

 D Älä käytä Soneparin resursseja 
osallistuaksesi minkäänlaiseen 
poliittiseen toimintaan.

 D Älä käytä Sonepar-asemaasi 
antaaksesi käsityksen, että 
Sonepar tukee tai on mukana 
poliittisessa aatteessa tai 
organisaatiossa.

 D Älä harjoita lobbausta 
korruptoituneisiin tai laittomiin 
tarkoituksiin tai vaikuttaaksesi 
sopimattomasti päätöksentekoon.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Lobbaustoimet liittyvät toimintaan, 
jonka tarkoituksena on vaikuttaa 
hallituksen tai julkisen laitoksen 
päätöksiin tai direktiiveihin.

Poliittisilla lahjoituksilla tarkoitetaan 
mitä tahansa rahallista tai 
luontoissuoritusta, jolla tuetaan 
poliittista aatetta, puoluetta, ehdokasta, 
toimintakomiteaa, kampanjaa 
tai virkamiestä.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja on Soneparin korruption 

vastaisessa ohjeistuksessa 
(Sonepar’s Anti-corruption Policy).

• Onko sinulla kysymyksiä tai 
huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Soneparin Legal, Risk & 
Compliance -verkostolta.

i

 D Kun osallistut henkilökohtaisesti 
poliittiseen toimintaan, tee se omissa 
nimissäsi eikä koskaan Soneparin nimissä.

 D Kerro esimiehellesi, jos osallistuminen 
poliittiseen toimintaan voi vaikuttaa 
velvollisuuksiisi Soneparille tai saattaa 
aiheuttaa sekaannusta ja mahdollisesti 
johtaa eturistiriitoihin.

 D Varmista, että kaikki lobbaustoiminta 
tapahtuu täysin avoimesti ja rehellisesti.

 D Hae ennakkohyväksyntä kaikkeen 
lobbaustoimintaan ja ilmoita nämä 
toiminnot yrityksesi ylimmälle johdolle 
sekä Legal, Risk & Compliance 
-verkostolle.

 D Noudata tiukasti korruption estämistä 
sekä lahjoja ja kutsuja koskevia sääntöjä.

TEE



SONEPAR - EETTINEN KOODI - 202030

MAAHANTUOTUJEN TAI MAASTA VIETYJEN TUOTTEIDEN MYYNTIIN, 
MATERIAALEIHIN TAI TEKNIIKKAAN VOI LIITTYÄ ERITYISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ. 
JOTKUT MAAT ASETTAVAT YRITYSTOIMINTAAN MYÖS RAJOITUKSIA, 
JOTKA LIITTYVÄTTIETTYIHIN YHTEISÖIHIN JA HENKILÖIHIN.  
SONEPAR NOUDATTAA KAIKKIA SOVELLETTAVIA LAKEJA, JOTKA 
KOSKEVAT KANSAINVÄLISTÄ KAUPPAA.

KANSAINVÄLISEN  
KAUPAN VALVONTA

 D Älä aloita liikesuhdetta ennen 
asianmukaista tarkastusta.

 D Älä harjoita mitään liiketoimintaa 
ilman vaadittua lupaa.

 D Älä katso läpi sormien vientiä, josta 
on syytä olettaa, että se on lopulta 
tarkoitettu pakotteiden alaiselle 
maalle tai henkilölle.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Talouspakotteet ja kauppasaarrot 
rajoittavat toimintaa tiettyjen maiden, 
alueiden, yrityssektorien, tiettyjen 
tavaroiden ja pakotelistalla olevien 
henkilöiden kanssa. Sonepar on 
sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaa 
kaikkien asiaankuuluvien, Yhdysvaltain 
ulkomaisten varojen valvontatoimiston 
(OFAC), Euroopan unionin ja muiden 
kansallisten tai kansainvälisten 
viranomaisten määräämien, kauppa- ja 
taloudellisten pakotteiden mukaisesti.

Siksi on kriittistä selvittää, 
sovelletaanko tuonti- tai 
vientivalvontasäännöksiä tiettyyn 
kauppaan. Due diligence -tarkastus  
on suoritettava sen varmistamiseksi, 
että ulkomainen asiakas tai toimittaja  
ei ole pakotelistalla oleva henkilö,  
kuten OFAC:n erityisvaltuutettu (SDN), 
tai että yritystä ei omista yksi tai 
useampi tällainen henkilö suoraan 
tai epäsuorasti vähintään 50 %:n 
enemmistöllä.

Joissakin maissa, kuten 
Yhdysvalloissa, boikotoinnin vastaiset 
lait ja asetukset, kieltävät maan 
kansalaisia ja yrityksiä noudattamasta 
tai tukemasta yhden maan boikotointia 
toisesta maasta, jota hallitus ei ole 
hyväksynyt. Sonepar noudattaa kaikkia 
asiaankuuluvia boikotoinnin vastaisia 
lakeja.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

LISÄTIETOJA
• Lisätietoja on Soneparin 

kansainvälisen kaupan 
valvontaohjeistuksessa (Sonepar’s 
International Trade Control Policy).

• Onko sinulla kysymyksiä tai 
huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Legal, Risk & Compliance - 
verkostolta.

i
 D Noudata tässä esitettyjä periaatteita 

sekä Soneparin kansainvälisen 
kaupan valvontaperiaatteita 
(Sonepar’s International Trade  
Control Policy).

 D Noudata asiaankuuluvia tuonti- tai 
vientivalvontaa koskevia säännöksiä.

 D Hanki asianmukaisilta viranomaisilta 
kaikki luvat, joita vaaditaan tavaroiden 
tuontiin tai vientiin tietyssä maassa.

 D Varmista, ettei potentiaalinen 
liikekumppani ole pakoteluettelossa.

 D Noudata liikekumppaneiden kanssa 
tehtyihin sopimuksiin sisältyviä 
kauppavalvontaehtoja.

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Seuraamukset näiden vaatimusten rikkomisesta ovat ankaria,  
ja niihin voi sisältyä merkittäviä sakkoja tai rikossyytteitä. Ne voivat 
myös rikkoa liikesopimuksia, joissa Sonepar on osapuolena.
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LISÄTIETOJA
• Onko sinulla kysymyksiä tai 

huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi, 
talousosastoltasi tai Legal, Risk 
& Compliance -verkostolta.

i

RAHANPESUN  
ESTÄMINEN

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Rahanpesusta on kyse, kun:

• rikoksesta saadut varat piilotetaan 
lailliseen kaupankäyntiin;

• laittomasti saadut varat siirretään 
rahoitusjärjestelmän kautta 
tarkoituksena salata niiden rikollinen 
alkuperä.

 D Älä pimitä maksuja kolmannen 
osapuolen avulla.

 D Älä hyväksy epätavallisia maksuja.

ÄLÄ TEE

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

 D Pysy valppaana jatkuvasti.

 D Tarkasta aina liikekumppanisi (kuten 
Soneparin korruption vastaisessa 
säännöstössä tarkemmin kerrotaan) 
varmistaaksesi, ettei potentiaalinen 
liikekumppani ole mukana 
lainvastaisessa toiminnassa tai 
rahoita toimintaa sillä.

 D Ilmoita viipymättä epäilemistäsi 
mahdollisista väärinkäytöksistä.

 D Kirjaa kaikki tapahtumat oikein.

TEE

OLE VAROVAINEN!
Seuraavissa tilanteissa:

 D varojen siirto, johon liittyy suuren riskin 
maantieteellisiä alueita;

 D toiminnot tai menettelyt, jotka vaativat 
käteismaksuja;

 D käsikassan käyttö;

 D epätavalliset pyynnöt;

 D tapahtumat, joiden tarkoituksena  
on kiertää rahansiirroista ilmoittamista 
tai raportoimista.

MITÄ ON PANOKSENA?
Rahanpesua pidetään rikollisena tekona.  
Maista riippuen sekä Sonepar että sen työntekijät 
voivat joutua vankeuteen ja saada sakkoja. Lähes 
kaikilla kansainvälisillä yrityksillä on vaara, että 
rahanpesuun osallistuvat henkilöt hyödyntävät niitä. 
Meidän on oltava erittäin varovaisia suojataksemme 
Soneparin mainetta ja välttääksemme seuraamuksia.
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SONEPAR PYRKII OLEMAAN HYVÄ YRITYSKANSALAINEN  
KAIKKIALLA MISSÄ SE TOIMII. TÄMÄ SISÄLTÄÄ VEROLAKIEN 
NOUDATTAMISEN JA TARKAN TALOUDELLISEN RAPORTOINNIN.

TARKKA RAPORTOINTI  
JA TALOUDELLINEN 

LÄPINÄKYVYYS

 D Älä muuta minkään tuotteen 
koodinumeroa.

 D Älä muuta tai kirjaa mitään 
tapahtumaa, varoja tai velkaa tai 
korvauspyyntöä tai osallistu muihin 
toimiin tarkoituksena manipuloida 
raportoitua tulosta, varoja tai 
velkoja, kiertää Soneparin sisäistä 
valvontajärjestelmää ja siihen liittyviä 
prosesseja tai saavuttaa muita 
laittomia tavoitteita.

ÄLÄ TEE

MITÄ SINUN TULEE 
TIETÄÄ

Lainsäädännön noudattamisen 
edellytyksenä on, että liiketapahtumat 
ja liiketoiminta on kirjattu oikein.

MITKÄ OVAT VASTUUSI?

LISÄTIETOJA
• Onko sinulla kysymyksiä tai 

huolenaiheita? Jos et ole varma 
asiasta, kysy siitä esimieheltäsi 
tai Legal, Risk & Compliance 
-verkostolta.

i

 D Varmista, että kaikki tapahtumat, 
varat ja velat kirjataan oikein ja 
ajallaan Soneparin kirjanpitoon 
ja tileille asiaankuuluvien 
kirjanpitoperiaatteiden mukaisesti.

 D Varmista, että kaikki liiketoiminnot 
on hyväksytty ja tehty sovellettavien 
lakien ja asetusten mukaisesti.

 D Hanki aina riittävä dokumentointi 
Soneparin tilikirjoihin, rekistereihin  
ja tileihin syötettyjen tietojen tueksi.

 D Valmistele verolomakkeet tarkasti 
ja oikea-aikaisesti.

 D Maksa kaikki verolakien edellyttämät 
paikalliset ja kansalliset verot 
kokonaisuudessaan.

 D Raportoi sisäisten valvontatarkastusten 
tulokset tarkasti. 

TEE

MITÄ ON PANOKSENA?
Tarkkuus on avain menestyvään 
liiketoimintaan. Tarkka ja 
läpinäkyvä raportointi auttaa 
myös estämään ja havaitsemaan 
petoksia, noudattamaan 
paikallisia kirjanpito- ja 
raportointivaatimuksia, toimimaan 
eettisesti liiketoimissa ja 
varmistamaan, että Soneparin 
toimintaa ei käytetä rikollisen 
toiminnan rahanpesuun.
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TÄMÄ JULISTE ON JAETTU 
KAIKILLE YKSIKÖILLE

COMMITTED

COMPLIANT
 ALL

 ALL

Vanessa SANSEN
VP Legal and CompliancePhilippe DELPECH

Chief Executive Offi  cer

ENSURING COMPLIANCE REPORTING A CONCERN

We count on you to report your concerns 

if you see or suspect unethical behavior. 

Sonepar Code of Conduct and other reference 

documents are available at www.sonepar.com

Use Sonepar’s confi dential whistleblowing 

system to report possible violations of the law or 

of our Code of Conduct, Policies or Procedures, 

or contact groupcompliance@sonepar.com
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Tämän asiakirjan käännökset voivat olla tulkinnanvaraisia. Vain englanninkielinen versio on laillinen. 
Ensimmäinen painos: joulukuu 2017 – Uusi painos: tammikuu 2020.

Legal, Risk & Compliance -verkosto vastaa kaikkiin Code of Conduct:ia tai siihen liittyviä menettelyjä  
ja menettelytapoja koskeviin kysymyksiin sekä muihin huolenaiheisiin.  
Voit ottaa suoraan yhteyttä yhtiön Compliance-osastoon osoitteessa: 

groupcompliance@sonepar.com

Legal, Risk & Compliance-verkoston päivitetyt yhteystiedot ovat saatavilla Soneparin intranetistä.

Valokuvat: iStock, ipopba, vm, hocus-focus, COMiCZ, Tryaging, Rawpixel, ronstik - Dominik Obertreis - Philippe Gérardin -  
Sébastien Millier - Sylvain Adenot Photography.

PÄIVITTÄISEN TYÖSKENTELYSI  
YHTEYDESSÄ SINUN ON AINA:

1

4

2

5

3

6

Noudatettava tämän 
Code of Conduct:in 

periaatteita ja kaikkia 
Sonepar-liiketoimintaan 
sovellettavia paikallisia 

Eettisiä koodeja.

Vaadittava kollegoiltasi 
sekä liikekumppaneiltasi 

korkeita eettisiä 
standardeja.

Käytettävä 
maalaisjärkeä työssäsi 

ja päätöksenteossa.

Oltava uhraamatta omaa 
korkeaa moraaliasi voiton 

tai henkilökohtaisen 
hyödyn tavoitteluun.

Haettava neuvoja 
saatavissa olevilta 

Sonepar -resursseilta, 
jos sinulla on kysymyksiä.

Mietittävä kahdesti mitä 
vaikutusta toiminnallasi 

on ja sitä, mitä sen 
julkistaminen aiheuttaisi.
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MIELESSÄ PIDETTÄVÄKSI



SONEPAR SAS 
25, rue d’Astorg 

75008 Paris − France 
Puh. +33 (0)1 58 44 13 13

sonepar.com

Kaikki oikeudet pidätetään - Tammikuu 2020 - FIN


