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NOTEn korruption vastainen käytäntö 

 
NOTE kuuluu Global Compact -hankkeeseen ja tukee sen kymmentä periaatetta. 

 
Korruptio haittaa taloudellista kehitystä, estää kilpailua ja heikentää, sekä oikeusturvaa, että 
demokraattista prosessia yhteiskunnassa. NOTEn on toimittava kaikenlaista korruptiota 
vastaan, mukaan lukien kiskonta ja lahjonta. 

 
Pääperiaatteet 

• NOTE kannustaa työntekijöitään määrätietoisesti vastustamaan kaikkia 
korruption, kiristyksen ja kiskonnan muotoja. Samalla NOTE odottaa vastaavia 
asenteita myös asiakkailtaan ja toimittajiltaan. 

• Lahjat on annettava avoimesti. Ne eivät saa olla rahan muodossa, niillä on 
oltava selkeä, lainmukainen peruste paikallisessa liiketoiminnassa, ja niillä on 
oltava hyvin pieni rahallinen arvo. 

• Matkustuskulujen ja ruokailujen maksamisella, sekä asiakkaille tai muille 
tarjotuilla järjestelyillä, on oltava selkeä liiketoiminnallinen peruste. 
Tällaisen toiminnan on tapahduttava avoimesti. 

• NOTElla on selkeät menettelyohjeet hyvitysten, järjestelmähintojen muutosten 
jne. vahvistamista, maksamista ja hyväksymistä varten. Näillä menettelyohjeilla 
pyritään välttämään vääränlaisen toiminnan riski. Kun henkilökunnalla on 
tapahtumia (esim. illallinen), tällöin korkeimmassa asemassa olevan henkilön 
tulee maksaa kulut. 

 
Vastuiden käsittely 
NOTEn toimitusjohtajat ovat vastuussa korruption vastaisen käytännön toteuttamisesta. 
Muun muassa NOTEn sidosryhmien, kuten liikekumppanien ja toimittajien suhteen on 
noudatettava tarkkaavaisuutta tämän osalta. 

 
NOTEn toimintayksikköjen on valmistauduttava korruptioriskiin. Tässä suhteessa on 
ryhdyttävä erityisiin varotoimiin maissa, joissa Transparency Internationalin 
korruptioindeksi ja muut oleelliset ulkoiset raportit viittaavat suureen korruptioriskiin. 

 
Jos NOTEen kohdistuu sopimatonta toimintaa: 

• Korruption vastaisuuteen on asennoiduttava sitovasti ja selkeästi. 
• Tilanteeseen on suhtauduttava ammattimaisesti ja korkeita eettisiä standardeja noudattaen. 
• NOTE-konsernin johto tukee vastatoimia. 

 
Korruptioepäilyistä ilmoittaminen 
Kaikkien konserniin kuuluvien toimintayksiköiden on vuosittain suoritettava itsearviointi 
(ICQ), jossa muun muassa arvioidaan taloudellisten tapahtumien 
valvontatoimenpiteiden riittävyyttä. 

 
Ilmiannot 
Jos työntekijät havaitsevat jotain sääntöjen ja määräysten, NOTEn käytäntöjen tai 
toimintasäännöstön vastaista toimintaa, heitä kehotetaan ilmoittamaan 
huolenaiheistaan NOTEn ilmiantokäytännön mukaisesti. 
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