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T Y Ö S K E N T E LY H U N T S M ANILLA – JÄLLEENMYYJIEN TOIMINTASÄÄNNÖT

Yleistä
Huntsman on laatinut liiketoimintaan liittyviä käytäntöjä koskevat toimintaohjeet,
eli liiketoimintasäännöt. Huntsmanin liiketoimintasäännöt (”säännöt”) kuvaavat
sitoutumistamme yrityksen arvoihin – rehellisyyteen, luotettavuuteen,
kunnioitukseen ja vastuullisuuteen. Huntsman odottaa myös jälleenmyyjiensä
noudattavan näitä arvoja sekä kaikkia sovellettavia säädöksiä.
Vaikka jälleenmyyjät ovat Huntsmanista erillisiä toimijoita, jälleenmyyjän toiminta Huntsmanin kanssa tai sen puolesta
voi vaikuttaa merkittävästi myös Huntsmaniin. Siksi Huntsman odottaa kaikkien jälleenmyyjien ja näiden henkilöstön,
edustajien ja alihankkijoiden (”edustajat”) noudattavan näissä säännöissä määriteltyjä korkeita eettisiä vaatimuksia
toimiessaan yrityksemme kanssa tai sen puolesta.
Jälleenmyyjien ja heidän edustajiensa vastuu on ymmärtää Huntsmanin odotukset ja toimia näiden mukaisesti.
Jälleenmyyjien täytyy ilmoittaa Huntsmanin johdolle mahdollisista tilanteista, joissa jälleenmyyjä tai sen edustaja
toimii tavalla, joka saattaa olla vastoin Huntsmanin odotuksia. Huntsman voi pyytää yhteistyön lopettamista sellaisen
jälleenmyyjän tai sen edustajan kanssa, jonka toiminnan katsotaan rikkovan näitä sääntöjä tai Huntsmanin muita
käytäntöjä.

Jälleenmyyjiltä ja näiden edustajilta odotettu toiminta
Toimiessaan Huntsmanin kanssa tai sen puolesta kaikkien jälleenmyyjien ja näiden edustajien odotetaan toimivan
työssään rehellisesti sekä noudattaen sovellettavia lakeja ja säännöksiä. Huntsman odottaa sen jälleenmyyjien ja
edustajien kunnioittavan ihmisoikeuksia ja tarjoavan tasapuoliset mahdollisuudet työpaikalla. Jälleenmyyjän ja
Huntsmanin välisen sopimuksen lisäksi kaikkien jälleenmyyjien ja näiden edustajien täytyy noudattaa Huntsmanin
eettisiä standardeja, jotka koskevat säännönmukaista toimintaa, liiketoimintakäytäntöjä ja työhönottoa. Tässä
asiakirjassa esitetään yhteenveto vaatimuksista.
Huntsmanin liiketoimintasäännöt ovat kokonaisuudessaan
saatavilla osoitteessa www.huntsman.com.

I. Säännönmukaiseen toimintaan liittyvät vaatimukset
Jälleenmyyjien ja näiden edustajien odotetaan
• noudattavan toiminta-alueellaan sovellettavia kartelli- ja kilpailulakeja
• noudattavan toimintamaissaan sovellettavia korruption vastaisia lakeja
• olevan antamatta suoria tai epäsuoria maksusuorituksia, maksutarjouksia, voitelumaksuja tai muuta arvokasta
toiselle henkilölle tai valtion tai julkisen laitoksen työntekijälle tarkoituksena vaikuttaa hänen toimintaansa
• noudattavan kaikkia sovellettavia ympäristölakeja ja -säännöksiä
• toimivan rehellisesti ja totuudenmukaisesti sääntelystä vastaavien viranomaisten ja valtion virkamiesten kanssa
• noudattavan kaikkia sovellettavia kaupanvalvontalakeja, jotka koskevat Huntsmanin toiminnan monia osa-alueita; ja
• olevan asettamatta Huntsmanille sopimattomia boikottivaatimuksia.

II. Liiketoimintaan liittyvät vaatimukset
Jälleenmyyjien ja näiden edustajien odotetaan
• kirjaavan ja ilmoittavan rehellisesti ja paikkansapitävästi kaikki liiketoimintaa koskevat tiedot asiakirjojen
kattavuutta ja tarkkuutta koskevien sovellettavien lakien mukaisesti
• kunnioittavan Huntsmanin ja muiden aineetonta omaisuutta koskevia omistusoikeuksia, mukaan luettuina
patentit, tavaramerkit ja liikesalaisuudet niihin kuitenkaan rajoittumatta, sekä käyttävän ohjelmistoja, laitteita ja
sisältöä vain niihin liittyvien käyttöoikeuksien tai käyttöehtojen mukaisella tavalla;
• suojaavan ja käyttävän vastuullisesti Huntsmanin aineellista ja aineetonta omaisuutta:
Resursseja voidaan käyttää vain Huntsmanin valtuuttamalla tavalla.
Huntsmanin tarjoamaa tietotekniikkaa ja tietojärjestelmiä (sähköposti mukaan luettuna) tulee käyttää ensisijaisesti
Huntsmanin liiketoimintaan liittyvällä tavalla sekä Huntsmanin soveltaman käytännön mukaisesti.

Huntsmanin käytännön nojalla jälleenmyyjät ja näiden edustajat eivät saa käyttää Huntsmanin tarjoamia
resursseja, tekniikkaa tai järjestelmiä loukkaavan, syrjivän, hyökkäävän, väkivallalla uhkailevan tai muun
sopimattoman tai lainvastaisen sisällön luomiseen, käyttämiseen, tallentamiseen, tulostamiseen, hankkimiseen
tai lähettämiseen.
• Noudattavan Huntsmanin vaatimuksia, jotka koskevat salasanojen, aineiston salassapidon ja suojauksen
ylläpitoa, sekä noudattavan sen tietosuojamenettelyjä; tämä on Huntsmanin sisäisen yritysverkon, järjestelmien ja
rakennusten käyttöoikeuden edellytys
• Käyttävän harkintaa ja pysyvän kohtuudessa tarjotessaan lahjoja tai kestitystä Huntsmanin työntekijöille:
Yleisesti ottaen jälleenmyyjät ja näiden edustajat eivät saa antaa Huntsmanin työntekijöille yksittäisiä lahjoja,
joiden arvo on yli 50 USD, tai useita lahjoja, joiden kokonaisarvo 12 kuukauden ajalta on yli 125 USD.
Jälleenmyyjät ja näiden edustajat eivät koskaan saa tarjota Huntsmanin työntekijöille lahjusta, tuotteiden tai
palveluiden vaihdantajärjestelyä tai muuta kannustinta tarkoituksena saada tai säilyttää sopimus Huntsmanin
kanssa.
Mahdollisesti tarjottavien tai vastaanotettavien lahjojen ja kestityksen täytyy noudattaa sovellettavia lakeja sekä
Huntsmanin käytäntöä.
• Välttävän todellisia tai näennäisiä eturistiriitoja.
Jälleenmyyjien ja näiden edustajien ei pidä toimia neuvottelujen aikana tai muuten suoraan sellaisten Huntsmanin
työntekijöiden kanssa, joiden puolisolla, perheenjäsenellä tai muulla läheisellä on työsuhde jälleenmyyjän
palveluksessa tai jälleenmyyjän kanssa tai tämän liiketoimintaan liittyvä henkilökohtainen tai taloudellinen etu.
• Välttävän sisäpiirikauppaa Huntsmanin tai muun yrityksen osakkeilla ollessaan tietoinen Huntsmania tai muuta
yritystä koskevista tiedoista, jotka eivät ole julkisesti saatavilla ja jotka voisivat vaikuttaa sijoittajan päätökseen
myydä tai ostaa osakkeita; ja
• Laativan, säilyttävän ja hävittävän liiketoimintaan liittyvät tiedot kaikkien sovellettavien lakien ja säännösten
edellyttämällä tavalla.

III. Työhönottoon liittyvät vaatimukset
Jälleenmyyjien ja näiden edustajien odotetaan
• edistävän Huntsmanin tavoitetta tarjota työympäristö, jossa ei esiinny seksuaalista tai muuta häirintää tai syrjintää
• tarjoavan terveellisen ja turvallisen työympäristön soveltaen terveyttä ja turvallisuutta koskevia lakeja, säännöksiä ja
käytäntöjä;
• kieltävän laittomien huumausaineiden käytön, hallussapidon, levityksen ja myynnin Huntsmanin omistaman tai
vuokraaman kiinteistön alueella
• käyttävän vain vapaaehtoista työvoimaa; pakkotyön käyttö on kaikissa muodoissaan kiellettyä
• noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja vaatimuksia, jotka koskevat palkkaa, työaikoja ja alinta työhönottoikää;
lapsityövoiman käyttö on kiellettyä; ja
• ylläpitävän työntekijärekisteriä alueellisten ja kansallisten vaatimusten mukaisesti.

Huolenaiheista ilmoittaminen ja avun pyytäminen
Jos jälleenmyyjä tai tämän edustaja haluaa esittää kysymyksen tietystä tilanteesta tai ilmoittaa ongelmasta tai
huolenaiheesta, tulee tämän ottaa yhteyttä ensisijaiseen yhteyshenkilöönsä Huntsmanilla liiketoimintakäytäntöön
tai sääntöjenmukaisuuteen liittyvän ongelman ratkaisemiseksi. Huntsman tietää kuitenkin, että joissakin
tilanteissa se ei ole mahdollista tai sopivaa. Tällaisissa tapauksissa jälleenmyyjä tai tämän edustaja voi
• Ottaa yhteyttä Huntsmanin eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osastoon numeroon +1 281 719 6000.
• Soittaa Speak Up-neuvontapuhelimeen, joka on käytettävissä osoitteessa www.huntsman.com/speakup, tai
• Lähettää sähköpostia Huntsmanin eettisen ja säännönmukaisen toiminnan osaston osoitteeseen
ethics@huntsman.com.
Huntsman ei suvaitse kostamista. Kenellekään, joka ilmoittaa vilpittömästi epäilemästään lain tai käytännön
rikkomuksesta, ei saa aiheutua kostamista ilmoituksen tekemisestä. Vilpittömyydellä tarkoitetaan, että ilmoittaja
kertoo tapauksesta kaiken tietämänsä ja uskoo ilmoituksensa olevan rehellinen, totuudenmukainen ja kattava.
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