Y H T I Ö N

K Ä Y T Ä N T Ö J Ä

K O S K E V A

O P A S

Osio

3
Kilpailulainsäädännön
noudattaminen
A.

YHTEENVETO

B.

SOVELTAMINEN

C.

KÄYTÄNTÖ

D.

MENETTELYTAVAT

E.

VIITTEET

Eettiset säännöt

© United Technologies Corporation 2016

Y H T I Ö N

K Ä Y T Ä N T Ö J Ä

K O S K E V A

O P A S

O S I O

3

A. YHTEENVETO
Yhtiö ja sen työntekijät noudattavat tarkasti kaikkia sovellettavia kilpailulakeja (tunnetaan
joissakin maissa nimellä kartellilait) kaikissa sijaintipaikoissa, joissa tämä yhtiö toimii.
Nämä lait on laadittu edistämään kilpailua ja suojelemaan kuluttajia epäreiluilta
liiketoiminnan järjestelyiltä ja käytännöiltä. Kilpailulainsäädännön rikkomisesta saattaa
seurata ankaria rangaistuksia, joihin kuuluvat mm. suuret sakot ja liiketoiminnan
rajoitukset yhtiölle sekä sakko- ja vankeusrangaistukset yksittäisille työntekijöille.
Julkisten kanteiden lisäksi myös yksityiset tahot voivat nostaa kanteita, ja
vahingonkorvaukset saattavat olla mittavia, kuten myös asianajokulut, joita syytöksiltä
puolustautumisesta aiheutuu myös tapauksissa, joissa yhtiö selviytyy voittajana.
Vastaavasti jokainen, riippumatta asemastaan yhtiössä, on vastuussa sovellettavien
kilpailulakien noudattamisesta.
B. SOVELTAMINEN
Tämä käytäntö koskee kaikkia yhtiön, sen kaikkien tytäryhtiöiden, osastojen ja sen muiden
liiketoimintayksiköiden työntekijöitä ja toimintoja maailmanlaajuisesti.
C. KÄYTÄNTÖ
Yhtiö ja sen työntekijät noudattavat tarkasti kaikkia sovellettavia kilpailulakeja.
Jokaisen työntekijän on noudatettava yhtiön kilpailukäytäntöjä ja -menetelmiä, kaikki
liiketoimintayksikkökohtaiset
käytännöt
mukaan
lukien.
Yhtiö
ja
sen
liiketoimintayksiköt järjestävät ajoittain kilpailulainsäädäntöä koskevaa koulutusta
(myös Internetin kautta saatavilla olevaa koulutusta) sekä kilpailulainsäädännön
noudattamista koskevaa arviointia, jonka avulla varmistetaan, että yhtiön toimihenkilöt
ja työntekijät toimivat lainmukaisesti yhtiön liikeasioissa. Tämä koulutus on erityisen
tärkeää, kun työntekijöiden tehtäviin kuuluu kanssakäymistä kilpailijoiden kanssa tai se
sisältää hinnoittelua, hintapolitiikkaa, myyntiehtoja tai muita markkinointiin liittyviä
vastuutehtäviä.
Toimintaan Yhdysvaltain ulkopuolella saatetaan soveltaa Yhdysvaltain tai muiden
maiden kilpailulainsäädäntöä. Tämän vuoksi Yhdysvaltain ulkopuolella toimivien
yksiköiden on tunnettava ja noudatettava kaikkia kilpailulakeja; paikallisen
lainkäyttöalueen, Yhdysvaltain sekä muiden kyseisiin liiketoimiin liittyvien maiden lait
mukaan lukien. Kilpailulainsäädäntöä koskevat aluekohtaiset ohjeet löytyvät kohdasta
E. - VIITTEET mainituista asiakirjoista.
Kilpailulainsäädäntö on monimutkainen ja sen soveltaminen liiketoimintaan tai
liiketapahtumaan riippuu monista eri tekijöistä. Kun ongelmia ilmenee, sinun on
tutustuttava tähän käytäntöön ja keskusteltava lakiasiainosaston kanssa. Estääksesi jo
pelkän sopimattoman menettelyn vaikutelman syntymisen sinun on noudatettava
seuraavia ohjeita:
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1. Vuorovaikutus kilpailijoiden kanssa. Älä sovi, keskustele tai viesti (suullisesti,
kirjallisesti tai sähköisesti) minkään kilpailijan (kattaen kaikki yritykset, jotka
kilpailevat liiketoimista yhtiön kanssa) tai mahdollisen kilpailijan kanssa
seuraavista seikoista:






hinnat ja hintoihin liittyvät tiedot
hintapolitiikat tai ehdotetut tai suunnitellut hintamuutokset
alennukset, vähennykset, hyvitykset tai muut myyntiehdot tai -edellytykset
kulut, voitot, voittomarginaalit, kapasiteetti tai kapasiteetin käyttöaste
tiettyä liiketoimintaa koskevat aikaisemmat tai tulevat suunnitelmat
tarjouksen tekemisestä tai tekemättä jättämisestä
 nykyiset tai aiotut tutkimukset, kehitystoimet, lanseeraukset, parannukset
tai markkinointimenetelmät
 kieltäytyminen toimimasta kolmansien osapuolien kanssa (asiakkaat,
kilpailijat tai toimittajat)
 asiakaskohtaiset tiedot.
2. Liiketapahtumat. Neuvottele lakiosaston kanssa ennen kuin ryhdyt
keskustelemaan kilpailijan kanssa yhteisyrityksistä, fuusioista, yritysostoista tai myynneistä, yhteistyöjärjestelyistä tai toimitustapahtumista.
3. Kilpailutiedot. Liiketoimintayksikkömme tekevät omat yksipuoliset päätöksensä
tarjotessaan ja myydessään tuotteitaan ja palveluitaan sekä hankkiessaan
tarvikkeita. Voit ottaa kilpailijoiden hinnat ja myyntiehdot huomioon ennen
hintojen tai myyntiehtojen määrittämistä yrityksesi tuotteelle tai palvelulle; näitä
tietoja saa kuitenkin hankkia vain hyödyntämällä tavanomaisia
markkinakanavia, kuten asiakkaita ja julkisia markkinatietoja, eikä
kommunikoimalla suoraan tai välillisesti kilpailijoiden kanssa. Sinun on myös
kirjattava tietoihisi kaikki lähteet, joista saat kilpailijoiden hintoja tai muita
arkaluontoisia kilpailijoita koskevia tietoja. Katso kilpailutietojen kerääminen –
kohta E. – VIITTEET.
4. Toimialajärjestöt. Koska toimialajärjestöjen jäsenyyteen kuuluu yleensä
kanssakäymistä kilpailijoiden kanssa, liiketoimintayksikkösi johdon ja
lakiasiainosaston on hyväksyttävä etukäteen kaikki toimialajärjestöjen
jäsenyydet, ja kaiken toimintasi toimialajärjestössä on noudatettava yhtiön
kaikille työntekijöilleen antamia kilpailulainsäädäntöä koskevia ohjeita,
liiketoimintayksikkösi toimialajärjestökäytäntöä sekä yhtiön julkaisemia
toimialajärjestöohjeita,
jotka
sisältyvät
työntekijöiden
yleiseen
kilpailulainsäädäntöoppaaseen – kohta E. – VIITTEET.
5. Asiakkaiden ja toimittajien kanssa solmitut sopimukset. Yleensä
kilpailulainsäädäntö rajoittaa vähemmän verrattuna muiden kuin kilpailijoiden
(esim. asiakkaat, jakelijat, toimittajat jne.) kanssa solmittuihin sopimuksiin.
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Tästä huolimatta tapauksissa, joissa yrityksellä voidaan katsoa olevan merkittävä
asema markkinoilla, asiakkaiden, jakelijoiden tai toimittajien kanssa tehtyjen
tiettyjen sopimusjärjestelyiden voidaan katsoa vahingoittavan kilpailua.
Tällaisiin järjestelyihin saattaa kuulua yksinoikeus- tai suosituimmuusehtoja,
alihinnoittelua, pakettihinnoittelua, yhden tuotteen tai palvelun sitomista toiseen
tai liikesuhteen päättämistä asiakkaan, jakelijan tai toimittajan kanssa, joka
saattaa olla myös mahdollinen kilpailija. Ota yhteyttä lakiasiainosastoon ja hanki
oikeudellinen hyväksyntä ennen mihinkään tällaiseen järjestelyyn ryhtymistä.
D.

MENETTELYTAVAT
Jos sinulla on kysyttävää kilpailulainsäädännön noudattamista tai tätä käytäntöä
koskevista kysymyksistä, ota yhteyttä lakiasiainosastoon. Kilpailulainsäädäntöä sekä
yhtiön käytäntöjä ja menettelytapoja käsitellään tarkemmin ja yksityiskohtaisemmin
kohdassa E. – VIITTEET annetuissa asiakirjoissa (alla).

E.

VIITTEET
Työntekijöiden yleinen kilpailulainsäädäntöopas
Kilpailutietojen kerääminen
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