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LAKIEN NOUDATTAMISTA KOSKEVAT 
OHJEET JAKELIJOILLE
Victaulicin toimintaohjeet

Victaulic on sitoutunut lainmukaiseen ja eettiseen liiketoimintaan kaikissa maissa. Victaulic kilpailee tuotteidensa 
ja palveluidensa maineella maailmanlaajuisilla markkinoilla. Me pyydämme ja odotamme jakelijoiltamme samojen 
periaatteiden noudattamista.  
 
Victaulicin toimintaohjetta ("ohje") sovelletaan samalla tavoin kaikkialla maailmassa kaikkiin työntekijöihimme 
sekä jakelijoihimme, myyjiimme ja toimittajiimme. Se löytyy osoitteesta www.victaulic.com/code-of-conduct/.  
Näissä ohjeissa kerrotaan tiivistetysti muutamasta ohjeen avainperiaatteesta, jotka koskevat erityisesti jakelijoitamme:  
(1) Lahjonnan ja korruption estäminen ja (2) tuonti- ja vientirajoitusten noudattaminen. 
 
Lahjonnan ja korruption estäminen ("ABAC")

Lahjontaa ja korruptiota estävät ("ABAC") lait kieltävät maksut valtion virkamiehille tarkoituksena saada tai säilyttää 
liiketoimintamahdollisuuksia sekä kaupallisen lahjonnan ja korruption itse liiketoiminnassa. Korruptiolla on useita 
muotoja, mukaan lukien lahjusten antaminen ja vastaanottaminen, voitelurahat, palvelukset, henkilökohtaiset 
palvelut, liialliset alennukset ja kaikki vähäpätöistä arvoa suuremmat lahjat tai viihdykkeet. Mikä tahansa mikä 
annetaan tai hyväksytään ilman nimenomaista tai epäsuoraa ymmärrystä siitä, että vastaanottaja ei ole missään 
velvollisuussuhteessa, voidaan katsoa lahjukseksi tai korruptioksi sekä Yhdysvaltain että ABAC-lakien nojalla. 
 
Koska Victaulic toimii useilla eri oikeustoimialueilla, nämä jakelijoiden ohjeet ovat vain murto-osa jakelijoihimme 
sovellettavista vaatimuksista ABAC-lakien ja -asetusten nojalla. On mahdollista, että paikalliset ABAC-lakisi sisältävät 
elementtejä, joita ei ole mainittu näissä ohjeissa ja joiden vaatimukset ovat näitä ohjeitakin tiukempia. Jakelijat 
ovat vastuussa toiminnastaan kaiken lainsäädännön, erityisesti sovellettavan paikallisen lainsäädännön mukaisesti. 
Kaikkien näiden lakien noudattamista edellytetään. 
 
ABAC-koulutus

Victaulicin ja kaikkien sen jakelijoiden on annettava asianmukainen ABAC-riskejä ja -lakeja koskeva koulutus 
kaikille työntekijöilleen. Kaikkien tasojen työntekijät voivat altistua ABAC-riskeille työnsä, asiakkaidensa tai 
jopa liiketoimintamme alan luonteen kautta. Riskien tunnistaminen ja ymmärtäminen on tehokkaan lakien 
noudattamisohjelman ensimmäinen vaihe. Victaulicilla on kattava lakien noudattamista koskeva ohjelma 
ja menetelmät kaikkien mahdollisten ABAC-rikkomusten hallintaan, valvomiseen, estämiseen ja havaitsemiseen. 
Me odotamme samaa jakelijoiltamme. Victaulic voi tarvittaessa avustaa sinua ABAC-koulutuksen järjestämisessä. 
 
ABAC-sertifikaatti 

Osana liiketoimintaa Victaulicin kanssa pyydämme, että jakelijamme osoittavat ja sertifioivat, että he noudattavat 
sekä Yhdysvaltain että paikallisia ABAC-lakeja. ABAC-lait Yhdysvalloissa ja maassasi ovat hyvin samanlaisia siinä, 
että ne määrittävät korruption laittomaksi. Victaulic pyytää sinua toimittamaan kirjeen, jossa todistat sitoutumisesi 
ABAC-lakien noudattamiseen.  
 
Yhteyden ottaminen Victauliciin 

Jos sinulla on kysyttävää Victaulicin ABAC-lakien noudattamisohjelmasta tai sinulla on muuta ilmoitettavaa, älä epäröi 
ottaa meihin yhteyttä tai ilmoittaa siitä käyttämällä anonyymeja raportointityökalujamme, jotka löytyvät osoitteista:  
https://www.victaulic.ethicspoint.com.

http://www.victaulic.com
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TUONTI- JA VIENTIMÄÄRÄYSTEN 
NOUDATTAMINEN  

VC-CC-5116-FIN  12532 REV D   03/2022
Victaulic ja kaikki muut Victaulic-tuotemerkit ovat Victaulic Company -yhtiön ja/tai sen tytäryhtiöiden 
rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki muut tässä 
luetellut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Termit "patentoitu" 
tai "patentti vireillä" tarkoittavat suunnittelupatentteja, käyttömalleja tai patenttihakemuksia koskien tuotteita 
ja/tai käyttötapoja, joita käytetään Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. © 2022 VICTAULIC COMPANY. 
KAIKKI OIKEUDET PIDÄTETÄÄN.

Tuonti-, vienti- ja kaupankäyntimääräysten noudattaminen

Yhdysvallat ja Euroopan unioni asettavat myynti- ja toimitusrajoituksia tietyille tuotteille tiettyihin maihin, tietyille 
organisaatioille, tietyille henkilöille tai jopa kuljetukseen tietyillä aluksilla. Nämä tuotteiden ja palveluiden tuonti- 
ja vientisäännöt edellyttävät Victaulicilta ja sen jakelijoilla huolellisuutta siinä, minne, kenelle, miten ja miksi tuote 
myydään ja toimitetaan.  

Ennen tuotteen toimittamista jakelijoiden on vastattava näihin neljään kysymykseen jokaisen uuden tilauksen kohdalla: 
 
1. Kaikkien kauppaan liittyen maiden tunnistaminen. Mainitaanko jokin niistä alla olevissa luetteloissa?

2. Kaikkien kaupan osapuolien tarkistaminen. Onko jokin maista rajoitettujen tai sanktioitujen luetteloissa (katso linkit)?

3. Edellyttääkö tuotteen myyminen tai toimittaminen lisenssejä, lupia tai erityislupia?

4. Mikä on tuotteen loppukäyttötarkoitus ja kuka on sen loppukäyttäjä? 
 
Victaulic ja jakelija hyötyvät näihin neljään kysymykseen liittyvien ongelmien ratkaisemisesta heti prosessien alkaessa. 
Näin on mahdollista suorittaa asianmukainen seulonta ja ilmoittaa tuloksesta ajoissa asiakkaalle. Nämä luettelot muuttuvat 
usein johtuen maailmanlaajuisista tapahtumista ja poliittisista toimenpiteistä. Käytä seuraavia linkkejä ajantasaisen maiden 
ja henkilöiden luetteloiden tarkastamiseen.

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm

http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/SDN-List/Pages/default.aspx

http://www.bis.doc.gov/index.php/policy-guidance/lists-of-parties-of-concern

 MYYNTIKIELTOLUETTELO:
• Kuuba 
• Iran 
• Pohjois-Korea

• Venäjä
• Syyria 
• Etelä-Sudan 

• Venezuela 

 MUUT RAJOITETUT MAAT: 
• Afganistan 

• Balkanin maat 

• Valko-Venäjä 

• Bosnia ja Herzegovina

• Burma 

• Burundi 

• Keski-Afrikan tasavalta 

• Kroatia

• Kypros 

• Kongon demokraattinen 
tasavalta 

• Eritrea 

• Egypti

• Guinea 

• Guinea-Bissau 

• Haiti 

• Norsunluurannikko

• Libanon 

• Liberia 

• Libya 

• Makedonia

• Moldova 

• Montenegro 

• Serbia

• Slovenia 

• Sudan

• Somalia 

• Tunisia 

• Ukraina

• Jemen 

• Zimbabwe 

http://www.victaulic.com

