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1. Tausta ja tarkoitus 

Tämän toimintaohjeen tarkoituksena on esittää periaatteet, joita sovelletaan SSAB:ssa 
etujen antamisessa ja vastaanottamisessa, ja auttaa työntekijöitä sen arvioimisessa, onko 
etu sallittu vai ei. Tämän toimintaohjeen noudattaminen ei kuitenkaan ole ratkaisevaa sen 
kannalta, luokitellaanko etu lahjuksen antamista tai lahjuksen ottamista koskevan 
lainsäädännön mukaisesti rikokseksi. 

Kaikki SSAB:n työntekijät ovat velvollisia noudattamaan lahjusten antamiseen ja ottamiseen 
liittyvää kieltoa ollessaan tekemisissä asiakkaiden, toimittajien tai muiden 
liikekumppaneiden kanssa. Voi kuitenkin olla vaikeaa tietää, missä raja kulkee lahjuksen 
antamisessa ja lahjuksen ottamisessa. Arviointiin vaikuttavat tapauskohtaiset olosuhteet, 
kuten seuraavat tekijät: 

a) annetaanko ja vastaanotetaanko etu avoimesti; 

b) onko etu puolueettomasti arvioituna kohtuullinen; 

c) annettiinko tai vastaanotettiinko etu meneillään olevassa 
hankintatilanteessa tai liikeneuvottelujen yhteydessä;  

d) oliko edusta hyötyä töissä; 

e) asetettiinko edulle ehtoja;  

f) millainen arvo edulla oli vastaanottajalle;  

g) hyväksyikö vastaanottajan työnantaja edun; 

h) osapuolten välinen suhde; 

i) vastaanottajan lahjomattomuus;  

j) sisällytettiinkö edun piiriin vastaanottajan sukulaisia tai muita läheisiä 
ihmisiä. 
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2. Soveltaminen 

Tämän toimintaohjeen noudattaminen on pakollista kaikissa SSAB:n divisioonissa ja 
konserniyhtiöissä.  
 
SSAB:n hyvän liiketavan periaatteet koskevat kaikkia SSAB:n toimintoja. Lisäksi tämä 
toimintaohje ohjaa kaikkea vuorovaikutusta asiakkaiden, toimittajien ja muiden 
liikekumppaneiden kanssa, ellei toisin määritellä kyseisen maan pakollisissa laeissa, joissa 
SSAB -konserni toimii. 
 
SSAB soveltaa toiminnassaan Ruotsissa hyväksyttyjä periaatteita koskien 
liiketoimintasektorin lahjoja, palkkioita ja muita etuja (liiketoiminnan säännöt), jotka 
astuivat voimaan 1.9.2012. Tämä toimintaohje sisältää oleelliset osat liiketoiminnan 
säännöistä. 

3. Toimintaohjeet lausuma 

3.1 MÄÄRITELMÄT 

Etu merkitsee tämän toimintaohjeen mukaan (i) lahjoja, (ii) illallisia tai muita vapaa-ajan 
tapahtumia, (iii) matkustamista, opintokäyntejä, koulutusta, konferenssi- ja 
myynninedistämistapahtumia sekä muita samantyyppisiä etuja, jotka on osoitettu 
asiakkaille, toimittajille tai muille liikekumppaneille.  
 
Lahjusten antaminen ja lahjusten ottaminen tarkoittaa etuja, jotka ovat Ruotsin lain 
vastaisia.  
 
Etujen antaminen ja ottaminen tarkoittaa myös etuihin ja senkaltaisiin aloitteisiin liittyviä 
tarjouksia.  
 
Työntekijällä, työnantajalla tai työtoverilla tarkoitetaan myös SSAB:n palveluksessa toimivia 
alihankkijoita. 

3.2 KAIKENTYYPPISTEN ETUJEN ANTAMINEN JA VASTAANOTTAMINEN 

Seuraavat yleisvaatimukset pätevät kaikentyyppisten etujen antamiseen ja 
vastaanottamiseen. 

3.2.1 Edun hyväksyminen  

Jokainen esimies, joka vastaa asiakkaisiin, toimittajiin tai muihin liikekumppaneihin 
liittyvistä toiminnoista voi omassa yksikössään ottaa käyttöön lisäsääntöjä koskien etujen 
hyväksymistä näiden toimintaohjeiden paikkakohtaisten täydennysten mukaisesti. Tällaiset 
täydennykset eivät saa millään tavalla rajoittaa näiden toimintaohjeiden sisältöä. 

3.2.2 Sopimattomat edut 

Etuja, jotka eivät ole hyväksyttäviä missään olosuhteissa, ovat esimerkiksi 
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a) rahalahjat, lahjakortit ja muu, mitä voitaisiin pitää rahaan verrattavina; 

b) rahalainat, rahalliset vakuudet (takaukset) tai luopuminen vaatimuksista, 

hyvityksistä, koroista tai muista tämän kaltaisista oikeuksista 

tavanomaisista markkinaehdoista poiketen; 

c) vastaanottajalle yksityiseen käyttöön tehtävä työ tai tavaroiden tai 

palvelujen toimittaminen tavanomaisista markkinaehdoista poiketen; 

d) edut, joiden ehtona on vastapalveluksen suorittaminen edun antajalle, ja 

jotka eivät ole työnantajan tai toimeksiantajan hyväksymiä; 

e) salaiset palkkiot työntekijöille tai alihankkijoille (t.s. muille kuin yhtiölle); 

f) ajoneuvon, veneen, loma-asunnon tai muun tämänkaltaisen käyttöoikeus 

yksityiseen käyttöön; 

g) osittain tai kokonaan maksettu huvi- tai lomamatka; 

h) tarjous, jota pidetään yleisesti ottaen epäeettisenä, esim. käynnit 

strippiklubilla. 

3.2.3 Voitelumaksut 

SSAB ei hyväksy niin sanottuja voitelumaksuja, joilla viranomaiset suostutellaan 
suorittamaan heidän velvollisuuksiinsa kuuluvia rutiinitoimenpiteitä. Jokaisen, jota 
pyydetään suorittamaan voitelumaksu, on raportoitava asiasta esimiehelleen ja esitettävä 
kuvaus olosuhteista, joissa maksua pyydettiin. Esimies raportoi voitelumaksuista tehdystä 
pyynnöstä tämän jälkeen välittömästi Ethics and Compliance (eettinen ja 
säännönmukainen) -toiminnolle tai konsernin lakiosastolle. 

3.2.4 Edun luonne 

Etua ei saa antaa tai vastaanottaa, jos sen tarkoitus on vaikuttaa vastaanottajan 
käyttäytymiseen tai päätöksiin tai jos tällaista voidaan epäillä. 
 
Annettujen ja vastaanotettavien etujen on oltava puolueettomasti tarkasteltuna 
kohtuullisia, ne on annettava avoimesti ja niiden on oltava luonnollinen ja hyödyllinen osa 
työtä.  
 
Etuja ei saa koskaan antaa tai vastaanottaa, jos niihin liittyy vastaanottajaa sitovia ehtoja. 
 
Kaupallista yhteyttä ihmisiin, joiden kanssa työntekijällä on henkilökohtainen 
ystävyyssuhde, pitäisi välttää ja/tai sellaista pitäisi harkita tarkoin.  
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Etuja saa antaa tai vastaanottaa vain lähimmän esimiehen hyväksynnän jälkeen sen mukaan 
kuin edellä osassa 3.2.1 on todettu tai sen mukaan kuin on muualla näissä toimintaohjeissa 
määritelty. 

3.2.5 Kun epäillään, onko etu sallittu 

Työntekijöiden on raportoitava kaikista näistä käytännöistä poikkeavista eduista 
esimiehelleen, joka arvioi, voiko etua hyväksyä. 
 
Jos ei tiedetä, onko etu sallittu vai ei, neuvoa voi kysyä Ethics and Compliance (eettinen ja 
säännönmukainen) -toiminnolta tai konsernin lakiosastolta. 
 
Jos asiasta vallitsee edelleen epäselvyys, ei etua saa antaa tai vastaanottaa. 

3.2.6 Rikkomukset 

Mikäli työntekijä havaitsee, että näitä toimintaohjeita rikotaan, hänen pitäisi välittää tieto 
välittömästi esimiehelleen. SSAB:llä on myös käytössään ilmiantokäytäntö (Ethics Line), 
jonka kautta työntekijät voivat ilmoittaa vakavat väärinkäytökset.  

3.2.7 Poikkeukset toimintaohjeesta  

Poikkeuksia näihin toimintaohjeisiin voi myöntää ainoastaan SSAB:n toimitusjohtaja sen 
jälkeen kun asiasta on keskusteltu SSAB:n Kestävän kehityksen johtajan ja lakiasiainjohtajan 
kanssa. Poikkeuksia myönnetään vain erikoistapauksissa ja kaikissa tällaisissa tapauksissa 
syyt poikkeukseen on dokumentoitava. 

3.3 SSAB:N TYÖNTEKIJÖILLE TARJOTTUJEN ETUJEN VASTAANOTTAMINEN  

Mikäli SSAB:n työntekijä vastaanottaa etuja asiakkailta, toimittajilta tai muilta 
liikekumppaneilta, seuraavaa sovelletaan osan 3.2 määräysten lisäksi: 

3.3.1 Lahjat 

SSAB:n työntekijät saavat vastaanottaa lahjoja, joiden arvo vastaanottajalle on alle 450 
Ruotsin kruunua.  
 
SSAB:n työntekijät eivät saa vastaanottaa lahjoja, joiden arvo ylittää 450 Ruotsin kruunua, 
ellei lähin esimies ole hyväksynyt tätä arvokkaamman lahjan vastaanottamista. 
 
Jos lahjan torjuminen aiheuttaisi kulttuurisista syistä todennäköisesi merkittävää haittaa 
liikesuhteelle, lahja voidaan vastaanottaa SSAB:n nimissä, mutta lähintä esimiestä on 
tiedotettava asianmukaisesti. Hyväksytty lahja otetaan SSAB:n haltuun. 
 
Tässä osassa mainittua sääntöä sovellettaessa useiden samalta asiakkaalta, toimittajalta tai 
muulta liikekumppanilta alle kuuden kuukauden sisällä saatujen lahjojen arvot lasketaan 
yhteen. 
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Myös lahjoja, joilla ei ole rahallista arvoa, voidaan pitää lahjoina: tällaisia voivat olla 
esimerkiksi valikoivan klubin jäsenyys tai arvostettu palkinto. 

3.3.2 Illalliset ja vapaa-ajan tilaisuudet 

Illallisten ja vapaa-ajan tilaisuuksien tarkoituksen pitää olla hyvien liikesuhteiden luominen 
ja ylläpitäminen. Niiden on oltava luonnollinen ja hyödyllinen osa työtä, ja niitä on 
hyödynnettävä pääasiallisesti työtarkoituksiin, esim. liikelounaat.  
 
Kutsuja illallisille ja vapaa-ajan tilaisuuksiin saa vastaanottaa ainoastaan, kun niihin kuuluu 
tavanomainen illallinen ja/tai tilaisuus on kohtuullinen.  
 
Toistuvia samalle henkilölle lyhyen ajan sisällä osoitettuja kutsuja asiakkailta, toimittajilta 
tai muilta liikekumppaneilta on vältettävä.  
 
Työntekijän puolisolle, sukulaiselle tai läheiselle henkilölle osoitetut kutsut ovat merkittävä 
tekijä arvioitaessa, onko etu sallittu. Pääsääntöisesti sukulaiset eivät saa olla tällaisissa 
tilaisuuksissa työtekijän mukana. Poikkeuksia tähän sääntöön voi myöntää lähin esimies, 
jonka on arviota tehdessään sovellettava erittäin tiukkaa harkintaa.  
 
Liikeneuvotteluihin liittyvien illallisten ja vapaa-ajantilaisuuksien yhteydessä on vältettävä 
muita kuin tavanomaisia liiketapaamiselle tyypillisiä aterioita. 

3.3.3 Matkustaminen, opintokäynnit, koulutukset, konferenssit ja 
myynninedistämistapahtumat 

Matkustaminen, opintokäynnit, koulutukset, konferenssit ja myynninedistämistapahtumat 
ovat sallittuja, jos ne ovat luonnollinen ja hyödyllinen osa työtä.  
 
Perusehto on, että sisältö on asiallista ja tilaisuudessa on ennalta sovittu ohjelma, joka on 
kirjattu kutsuun.  
 
Käynnin pääsisältö on oltava työ, ja huville ja vapaa-ajalle saa olla vain rajatusti aikaa. 
 
Työntekijän puolisolle, sukulaisille tai läheisille henkilöille osoitettuja tarjouksia ei saa ottaa 
vastaan.  
 
SSAB vastaa matka- ja majoituskustannuksista. 
 
Liikeneuvottelujen, matkojen, opintokäyntien, koulutusten, konferenssien ja 
myynninedistämistapahtumien yhteydessä on vältettävä muita kuin tavanomaisia 
tapahtumia. 

3.4 SSAB:N TYÖNTEKIJÖDEN TARJOAMAT EDUT 

Mikäli SSAB:n työntekijä tarjoaa etuja asiakkaille, toimittajille tai muille liikekumppaneille, 
sovelletaan seuraavaa osan 3.2 määräysten lisäksi: 
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3.4.1 Lahjat 

Liikekumppaneille saa antaa alle 450 Ruotsin kruunun arvoisia lahjoja.  
 
Yli 450 Ruotsin kruunun arvoiset lahjat edellyttävät lähimmän esimiehen hyväksyntää. 
 
Tässä osassa mainittua sääntöä sovellettaessa samalle liikekumppanille alle kuuden 
kuukauden sisällä annettujen lahjojen arvot lasketaan yhteen. 
 
Lahjoja ei saa koskaan antaa henkilöille, jotka toimivat viranomaistehtävässä eikä 
henkilöille, jotka päättävät julkisista hankinnoista. Lahjojen antamisessa työntekijöille tai 
alihankkijoille on erityisesti harkittava, kun kyse on 
 

a) julkisista tahoista, vaikka työntekijä tai urakoitsija ei osallistuisi 
viranomaistahon toimintaan tai julkisiin hankintoihin 

b) sektoreista, joilla lahjomattomuus on erityisen herkkä asia ja joiden on 
suojeltava erityisiä etuja, kuten julkisessa omistuksessa olevat tai julkista 
rahoitusta saavat yritykset, yksityisomistuksessa olevat pankit, luotto- tai 
vakuutuslaitokset sekä sertifiointi- tai valvontatehtäviin osallistuvat 
yritykset. 

 
Epäselvissä tilanteissa on ennen lahjan antamista kysyttävä neuvoa Ethics and Compliance 
(eettinen ja säännönmukainen) -toiminnolta tai konsernin lakiosastolta. 
 
Myös etuja, joilla ei ole rahallista arvoa, voidaan pitää lahjoina: tällaisia voivat olla 
esimerkiksi erityisen klubin jäsenyys tai arvostettu palkinto. 

3.4.2 Illalliset ja vapaa-ajantilaisuudet 

Illallisten ja vapaa-ajan tilaisuuksien tarkoituksen pitää olla hyvien liikesuhteiden luominen 
ja ylläpitäminen. Niiden on oltava luonnollinen ja hyödyllinen osa työtä, ja niitä on 
hyödynnettävä pääasiallisesti työtarkoituksiin, esim. liikelounaat.  
 
Kutsuja illallisille ja huvitilaisuuksiin saa antaa ainoastaan, kun niihin kuuluu tavanomainen 
illallinen ja/tai tilaisuus on kohtuullinen. 
 
Kutsu tulee osoittaa suurelle ihmisryhmälle eikä yksilöidyille henkilöille. Vastaanottajan 
työnantajaa on tiedotettava kutsusta, ja se on tehtävä, mikäli mahdollista, etukäteen 
esimerkiksi välittämällä kutsun kopio ylemmälle esimiehelle. 
 
Toistuvia samalle henkilölle lyhyen ajan sisällä osoitettuja kutsuja on vältettävä. 
 
Liikekumppanin puolisolle tai muulle sukulaiselle tai läheiselle henkilölle osoitetut kutsut 
ovat merkittävä tekijä arvioitaessa, onko etu sallittu. Pääsääntöisesti tällaisia läheisiä 
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henkilöitä ei saa kutsua. Poikkeuksia tähän sääntöön voi myöntää lähin esimies, jonka on 
arviota tehdessään sovellettava erittäin tiukkaa harkintaa.  
 
Kutsuja ei saa koskaan antaa henkilöille, jotka toimivat viranomaistehtävässä eikä 
henkilöille, jotka päättävät julkisista hankinnoista. Kutsujen antamisessa työntekijöille tai 
alihankkijoille on erityisesti harkittava, kun kyse on 
 

a) julkisista tahoista, vaikka työntekijä tai alihankkija ei osallistuisi 
viranomaistahon toimintaan tai julkisiin hankintoihin 

b) sektoreista, joilla lahjomattomuus on erityisen herkkä asia ja joiden on 
suojeltava erityisiä etuja, kuten julkisessa omistuksessa olevat tai julkista 
rahoitusta saavat yritykset, yksityisomistuksessa olevat pankit, luotto- tai 
vakuutuslaitokset sekä sertifiointi- tai valvontatehtäviin osallistuvat 
yritykset. 

Epäselvissä tilanteissa on ennen kutsun esittämistä kysyttävä neuvoa Ethics and Compliance 
(eettinen ja säännönmukainen) -toiminnolta tai konsernin lakiosastolta. 
 
Liikeneuvotteluihin liittyvien illallisten ja vapaa-ajan tilaisuuksien yhteydessä on vältettävä 
muita kuin tavanomaisia liiketapaamiselle tyypillisiä aterioita. 

3.4.3 Matkustaminen, opintokäynnit, koulutukset,  konferenssit ja 
myynninedistämistapahtumat 

Matkustaminen, opintokäynnit, koulutukset, konferenssit ja myynninedistämistapahtumat 
ovat sallittuja, jos ne ovat luonnollinen ja hyödyllinen osa työtä.  
 
Perusehto on, että sisältö on asiallista ja tilaisuudessa on ennalta sovittu ohjelma, joka on 
kirjattu kutsuun. 
 
Matkan pääsisältö on oltava työ, ja huville ja vapaa-ajalle saa olla vain rajatusti aikaa.  
 
Kutsu tulee osoittaa suurelle ihmisryhmälle eikä yksilöidyille henkilöille. Vastaanottajan 
työnantajaa on tiedotettava kutsusta etukäteen esimerkiksi välittämällä kutsun kopio 
ylemmälle esimiehelle. 
 
Liikekumppanin puolisoa, sukulaista tai läheistä henkilöä ei saa kutsua.  
 
Vastaanottajan on huolehdittava omista matka- ja majoituskustannuksistaan. 
 
Kutsuja ei saa koskaan ulottaa henkilöihin, jotka toimivat viranomaistehtävässä eikä 
henkilöihin, jotka päättävät julkisista hankinnoista. Kutsujen antamisessa työntekijöille tai 
alihankkijoille on erityisesti harkittava, kun kyse on 
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a) julkisista tahoista, vaikka työntekijä tai alihankkija ei osallistuisi 

viranomaistahon toimintaan tai julkisiin hankintoihin 

b) sektoreista, joilla lahjomattomuus on erityisen herkkä asia ja joiden on 
suojeltava erityisiä etuja, kuten julkisessa omistuksessa olevat tai julkista 
rahoitusta saavat yritykset, yksityisomistuksessa olevat pankit, luotto- tai 
vakuutuslaitokset sekä sertifiointi- tai valvontatehtäviin osallistuvat 
yritykset. 

 
Epäselvissä tilanteissa on ennen kutsun esittämistä kysyttävä neuvoa konsernin 
lakiosastolta. 
 
Liikeneuvottelujen, matkojen, opintokäyntien, koulutusten, konferenssien ja 
myynninedistämistapahtumien yhteydessä on vältettävä muita kuin tavanomaisia 
tapahtumia. 

4. Toimintaohjeeseen liittyvät asiakirjat 

 Konsernin ohjesääntö koskien korruption vastaista toimintaa 

 Konsernin ohjesääntö koskien väärinkäytösten ilmoituskäytäntöä (Ethics Line) 

 Hyvän liiketavan periaatteet (Code of Conduct) 

 Ruotsissa hyväksytyt periaatteet koskien liiketoimintasektorin lahjoja, palkkioita ja 
muita etuja 

5. Toimintaohjeen muutoshistoria 

Tämä toimintaohje on muutettu vastaamaan SSAB:n uutta asiakirjarakennetta.  


