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Adfærdskodeks



VORES FORRETNINGSADFÆRD

Tikkurilas adfærdskodeks beskriver de grundlæggende krav til vores forretningsadfærd: vores tilgang til  
professionelle forretningsrelationer, interessekonflikter, beskyttelse af virksomhedens aktiver, fair konkurrence, 
menneskerettigheder og ligestilling, sundhed, sikkerhed og miljø samt tillid og privatliv.

Kodekset handler om lovgivning og etik. Vi forventer, at alle Tikkurilas medarbejdere, virksomhedsrepræsentanter og forretningspart-
nere handler i overensstemmelse med kravene i Tikkurilas adfærdskodeks.

• Vi agerer i overensstemmelse med lovgivningen og har et højt etisk værdisæt, og vi respekterer de internationalt anerkendte 
standarder for menneskerettigheder og praksisser på arbejdspladsen på alle markeder, hvor vi gør forretning. Derudover har vi 
endvidere vores egne interne regelsæt, som vi agerer i overensstemmelse med.

• Vi støtter bæredygtig udvikling, og vi har miljømæssige, økonomiske og sociale aspekter for øje, både i vores daglige arbejde og  
i planlægningen af vores mere langsigtede forretningsudvikling. 

• Vi handler på vores værdier hver dag: vi er pålidelige, innovative og yderst professionelle.

PROFESSIONELLE FORRETNINGSRELATIONER
Vi vil betragtes som en professionel forretningspartner, og vi 
handler kun med pålidelige leverandører og partnere. Vi fore-
trækker langsigtede relationer og indgår alle væsentlige aftaler 
på skrift. 

• Tikkurila tolererer ikke nogen form for bestikkelse eller kor-
ruption eller lignende uetisk indflydelse.

• Tikkurila, medarbejderne og virksomhedens agenter vil aldrig 
tilbyde, bede om eller acceptere bestikkelse under nogen 
form. 

• Medarbejderne må ikke acceptere eller tilbyde materielle 
goder eller underholdning med undtagelse af normale for-
retningsgaver og gæstfrihed. 

• Tikkurilas forretningspartnere skal overholde alle love og 
regulativer vedrørende bestikkelse. De må ikke acceptere 
bestikkelse under nogen form fra tredjeparter eller tilbyde 
Tikkurilas medarbejdere eller repræsentanter bestikkelse 
under nogen form.

INTERESSEKONFLIKT
Vi undgår situationer, hvor vores medarbejderes private interes-
ser er i konflikt med Tikkurilas interesser. 

• Medarbejderne må aldrig udnytte deres stilling eller Tikkuri-
las ejendom eller oplysninger til at opnå personlige fordele. 
Det samme gælder for medarbejdernes venner og familie-
medlemmer samt andre virksomheder, som medarbejderen 
måtte have interesse i. 

FAIR KONKURRENCE
Tikkurila konkurrerer på rimelige vilkår inden for rammerne af 
den gældende konkurrencelovgivning på alle markeder. 

• Tikkurila deltager ikke i og udfører ikke ulovlig udveksling 
af oplysninger, ulovlige aktiviteter eller ulovlige aftaler med 
konkurrenter, f.eks. om fastsættelse af priser, opdeling af 
territorier eller fordeling af kunder. 

• Tikkurila indsamler udelukkende oplysninger om konkurren-
ter på fair og lovlig vis via offentligt tilgængelige kilder. 

• Alle Tikkurilas forretningspartnere skal overholde gældende 
antitrustlovgivning samt ovennævnte principper.

MENNESKERETTIGHEDER OG LIGHED
Vi bygger vores succes på inspirerede og motiverede medarbej-
dere, og vi ønsker at fremme medarbejdernes trivsel. I ansæt-
telse og arbejdstilrettelæggelse respekterer Tikkurila princippet 
om lige muligheder og ligebehandling uanset køn, etnisk eller 
national oprindelse, alder, religion, politisk overbevisning og 
social status.   

• Tikkurila respekterer og overholder de internationalt aner-
kendte menneskerettigheder. 

• Tikkurila udfører ikke tvangsarbejde eller børnearbejde. 
• Enhver form for chikane er strengt forbudt på arbejdsplad-

sen.
• Tikkurila respekterer alle medarbejderes ret til at indmelde sig 

i fagforeninger og andre foreninger. 
• Tikkurila stiller krav om, at forretningspartnere overholder 

principperne om menneskerettigheder og lighed. 

SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ
Vi tilbyder sikre og bæredygtige kvalitetsløsninger til vores kunder. Sik-
kerhed og sundhed på arbejdspladsen udgør kernen i ønsket om at sikre 
vores medarbejderes velbefindende. Vi ønsker også at beskytte vores mil-
jøet og vores kunders sundhed og sikkerhed. Vi stræber kontinuerligt mod 
at mindske miljøpåvirkningen fra vores aktiviteter og produkter, og vi har 
stadig større fokus på valg af råmaterialer og øje for produkternes livscyklus 
i udviklingen af de produkter og løsninger, vi tilbyder.

• Tikkurilas forretningspartnere skal have implementeret effektive sund-
heds-, sikkerheds- og miljøpraksisser i deres forretning.

VIRKSOMHEDENS AKTIVER
Alle medarbejdere er ansvarlige for i passende omfang at beskytte Tikkuri-
las aktiver, herunder fysisk ejendom, finansielle aktiver, intellektuel ejendom 
og fortrolige oplysninger. 

• Virksomhedens aktiver må ikke anvendes til personlige formål eller til at 
understøtte partipolitiske formål eller forretningsaktiviteter eller andre 
typer aktiviteter, der ikke har relation til Tikkurila.

TILLID OG FORTROLIGHED
Oplysninger om Tikkurila og virksomhedens forretningspartnere, der ikke 
er offentliggjort, skal behandles fortroligt og beskyttes mod uautoriseret 
adgang. Tikkurila indhenter og opbevarer personoplysninger om medar-
bejderne udelukkende til brug for personaleadministration og personale-
udvikling. Adgang til ikke offentliggjorte oplysninger og persondata kræver 
autorisation. 

• Medarbejderne må ikke afsløre eller bruge ikke offentliggjorte oplys-
ninger om Tikkurila og virksomhedens partnere for egen vindings skyld 
eller for at opnå fordele for andre parter end Tikkurila. 

• Tikkurila kræver af forretningspartnere, at de beskytter alle fortrolige og 
ikke offentliggjorte oplysninger om Tikkurila og Tikkurilas forretningsak-
tiviteter eller kunder.
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INDBERETNING AF OVERTRÆDELSER
Hvis du som ansat, forretningspartner eller kunde opdager, at Tikkurilas adfærdskodeks ikke bliver overholdt, eller at der finder 
ulovlig forretningspraksis sted, beder vi dig indberette disse overtrædelse via Tikkurila-koncernens anonyme indberetningssy-
stem (https://www.bkms-system.net/tikkurila). 

Tikkurilas ledelse og supervisorer har et særligt ansvar for at udbrede, overvåge og opretholde adfærdskodekset i de organisa-
tioner, de har ansvar for. Medarbejderne skal altid frit kunne diskutere spørgsmål vedrørende vores adfærdskodeks med deres 
afdelingsledelse. I tilfælde af problemer eller spørgsmål om overholdelse af lokale love og regler eller ved mulig konflikt mellem 
koncernens retningslinjer og eksisterende eller kommende lovgivning bedes du kontakte juridisk afdeling (Legal Affairs) for 
at beslutte den videre proces. Det er strengt forbudt at forhindre en medarbejder i at indberette overtrædelser af dette ad-
færdskodeks.


