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Etiske retningslinjer



MÅTEN VI DRIVER FORRETNING PÅ

Tikkurilas Etiske retningslinjer beskriver de grunnleggende vilkår for hvordan vi driver forretningsvirksomhet: 
vår tilnærming til profesjonelle forretningsrelasjoner; interessekonflikter; beskyttelse av selskapets eiendeler; 
rettferdig konkurranse; menneskeretter og likestilling; helse, miljø og sikkerhet samt tillit og personvern.

Etiske retningslinjer handler om juss og etikk. Vi forventer at hver enkelt ansatt hos Tikkurila og representanter for selskapet samt for-
retningspartnere handler i samsvar med kravene i Tikkurilas Etiske retningslinjer.

• Vi handler i samsvar med lover og følger høye etiske verdier samt internasjonalt anerkjente standarder for menneskeretter og 
arbeidsforhold i alle markeder hvor vi opererer. I tillegg har vi våre egne interne regler som vi følger.

• Vi fremmer bærekraftig utvikling og tar hensyn til de miljømessige, økonomiske og sosiale aspektene ved vår virksomhet både  
i det daglige arbeidet og i vår langsiktige forretningsutvikling. 

• Vi handler hver eneste dag i henhold til verdiene våre: Vi er pålitelige, vi er nyskapende, og vi er profesjonelle.

PROFESJONELLE FORRETNINGSRELASJONER
Vi ønsker å bli betraktet som en profesjonell forretningspartner, 
og vil selv kun forholde oss til pålitelige leverandører og part-
nere. Vi foretrekker langsiktige samarbeidsforhold og inngår alle 
vesentlige avtaler skriftlig. 

• Tikkurila tolererer ikke noen form for bestikkelser eller kor-
rupsjon eller lignende uetisk innflytelse.

• Tikkurila og selskapets ansatte og agenter skal aldri tilby, op-
pfordre til eller akseptere bestikkelser av noen art. 

• Våre ansatte tillates ikke å akseptere eller å tilby noen slags 
materiell fordel eller forpleining, med unntak av normale for-
retningsgaver og forretningsmessig gjestfrihet. 

• Tikkurilas forretningspartnere skal følge lover og forskrifter 
mot korrupsjon og bestikkelser. De har ikke tillatelse til å 
tilby Tikkurilas ansatte eller representanter bestikkelser eller å 
akseptere bestikkelser fra andre tredjeparter i noen form.

INTERESSEKONFLIKTER 
Vi unngår situasjoner der våre ansattes private interesser kom-
mer i konflikt med Tikkurilas interesser.

• Ansatte må ikke søke personlige fordeler, ved å dra fordel av 
sin stilling eller av Tikkurilas eiendeler eller informasjon som 
tilhører Tikkurila. Det samme gjelder familie eller venner av 
en ansatt og ethvert annet selskap der den ansatte har noen 
slags interesse. 

RETTFERDIG KONKURRANSE
Tikkurila konkurrerer på en rettferdig måte innenfor det ram-
meverk av konkurranselover som kommer til anvendelse i alle 
markeder. 

• Tikkurila avstår fra å inngå i eller utføre ulovlig utveksling 
av informasjon, praksis eller avtaler med sine konkurrenter, 
slik som prissamarbeid, deling av territorier eller tildeling av 
kunder. 

• Tikkurila vil samle inn informasjon om konkurrenter uteluk-
kende på en rettferdig og lovlig måte, ved å benytte offentlig 
tilgjengelige kilder. 

• Alle Tikkurilas forretningspartnere skal overholde gjeldende 
antitrustlover og de ovennevnte prinsippene.

MENNESKERETTER OG LIKEVERD
Vår suksess er bygd på inspirerte og motiverte ansatte, og vi 
ønsker å arbeide for deres velferd. I ansettelses- og arbeidsprak-
siser respekterer Tikkurila prinsippet om like muligheter og lik 
behandling, uavhengig av kjønn, etnisk eller nasjonal opprin-
nelse, alder, religion, politisk oppfatning eller sosial status.

• Tikkurila respekterer og opptrer i samsvar med internasjonalt 
anerkjente menneskeretter. 

• Tikkurila vil ikke bruke tvangsarbeid eller barnearbeid. 
• Enhver form for trakassering er strengt forbudt på ar-

beidsplassen.
• Tikkurila respekterer den rett enhver ansatt har til å være med 

i fagforeninger eller andre organisasjoner. 
• Tikkurila krever av sine forretningspartnere at de opptrer i 

samsvar med menneskeretter og likestillingsprinsipper. 

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
Vi tilbyr høykvalitets, trygge og bærekraftige løsninger til våre 
kunder. Yrkesmessig helse og sikkerhet er kjernen i våre ansattes 
velferd. Vi bryr oss dessuten om våre kunders sikkerhet og om 
miljøet. Vi arbeider kontinuerlig med å minimere de miljømessige 
konsekvensene av selskapets drift og produkter, med økt oppmerk-
somhet på valg av råvarer og livssyklustenkning i vår produktut-
vikling og de løsningene vi tilbyr.

• Tikkurilas forretningspartnere skal ta seg av gjennomføringen 
av effektiv ledelsespraksis i helse, miljø og sikkerhet i sin virk-
somhet.

SELSKAPETS EIENDELER
Alle ansatte er ansvarlig for tilbørlig beskyttelse av Tikkurilas eien-
deler, herunder fysisk eiendom, økonomiske eiendeler, intellektu-
elle eiendeler og enhver konfidensiell informasjon. 

• Selskapets eiendeler skal ikke benyttes til personlige formål eller 
for å understøtte forretningsvirksomhet eller aktivitet som ikke 
har med Tikkurila å gjøre eller for partipolitiske formål.

TILLIT OG PERSONVERN
Informasjon som ikke er offentlig om Tikkurila og selskapets 
partnere, må holdes hemmelig og må beskyttes mot uautorisert 
tilgang. Tikkurila vil skaffe og bevare personlig informasjon om 
ansatte kun for de behov som gjelder personaladministrasjon og 
personalutvikling. Tilgangen til ikke-offisielle og personlige data er 
begrenset. 

• Ansatte må ikke avdekke eller bruke informasjon som ikke er of-
fentlig, om Tikkurila og selskapets partnere, med tanke på egen 
eller noen annen partners fortjeneste (enn Tikkurila). 

• Tikkurilas forretningspartnere må ivareta enhver konfidensiell 
og ikke-offentlig informasjon om Tikkurila, selskapets virksom-
het og kunder.
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RAPPORTERING AV MISLIGHOLD
Hvis du som Tikkurila-ansatt, -forretningspartner eller -kunde blir stilt overfor manglende overholdelse av våre etiske retnings-
linjer eller ulovlig forretningspraksis, rapporter slike overtredelser via Tikkurila Groups anonyme rapporteringssystem 
(https://www.bkms-system.net/tikkurila). 

Tikkurilas ledelse og mellomledere har et spesielt ansvar for å kommunisere, overvåke og opprettholde Adferdsbestemmelsene 
i sine organisasjoner. Ansatte skal til enhver tid være fri til å diskutere spørsmål angående Adferdsbestemmelsene med sin 
linjeledelse. I spørsmål angående overensstemmelse med lokale bestemmelser eller i tilfelle mulig konflikt mellom Retningslin-
jer for grupper og eksisterende lovgivning eller lovgivning under utarbeidelse, vennligst kontakt juss-avdelingen (Legal Affairs) 
for nærmere drøfting. Det er strengt forbudt å hindre en ansatt fra å rapportere om mislighold angående disse Adferdsbestem-
melsene.


