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Kärkkäinen Oy
arvot



Kärkkäinen Oy konsernin (jäljempänä ”yhtiö” tai ”Kärkkäinen 
Oy) toimintaa ohjaavat kolme arvoa: luotettava, tehokas ja yh-
teistyö. Yhtiön arvot on yhteisesti hyväksytty ja ne perustuvat 
yhtiön perinteiden ja yhdessä tekemisen kautta syntyneeseen 
yrityskulttuuriin.

Kärkkäinen Oy toimii yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa työn-
tekijöiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja muiden 
sidosryhmien kanssa arvojensa ja eettisiä periaatteitaan nou-
dattaen. 
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Tehokas
Aina edulliset hinnat

Yhteistyö
Ylivoimainen valikoima

Luotettava
Asiakaspalvelua ammattitaidolla



Eettiset periaatteet ohjaavat Kärkkäinen Oy:n ja sen eri toimijoiden toimintaa yhtiön tarkoituksen ja arvojen mukaisesti. Eettiset 
periaatteet näkyvät kaikessa yhtiön toiminnassa ja sen kehittämisessä. Kärkkäinen Oy:n työntekijöiden odotetaan noudattavan 
näitä eettisiä periaatteita päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa.

Kärkkäinen Oy:n 
eettiset periaatteet
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Lainsäädännön noudattaminen
Kärkkäinen Oy noudattaa toiminnassaan voimassa olevaa 
lainsäädäntöä, johon kuuluvat esimerkiksi työlainsäädäntö, 
ympäristölainsäädäntö, kuluttajansuojaa ja tuoteturvallisuutta 
koskeva lainsäädäntö. Kärkkäinen Oy:n työntekijöiden tulee 
noudattaa Kärkkäinen Oy:n toimintaan ja työntekijöiden työ-
hön sovellettavia lakeja ja asetuksia.

Työntekijät 
Kärkkäinen Oy kohtelee työntekijöitään tasa-arvoisesti ikään, 
rotuun, uskontoon tai sukupuoleen katsomatta kunnioittaen 
työntekijöiden oikeuksia. Kärkkäinen Oy:n työntekijöiden odo-
tetaan olevan lojaali työnantajaa kohtaan sekä välttävän tilan-
teita, joista aiheutuu ristiriitaa työnantajan tai sen sidosryhmi-
en ja työntekijän tai hänen sukulaisten välille.

Periaatteet ovat:
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Sidosryhmät
Kärkkäinen Oy kohtelee asiakkaitaan, toimittajiaan ja muita 
sidosryhmiään oikeudenmukaisesti. Kärkkäinen Oy toimii  
yhteistyössä sidosryhmiensä kanssa.

Luottamuksellisuus
Kärkkäinen Oy on luotettava kumppani. Kärkkäinen Oy suojaa 
luottamuksellista aineistoa ja tietoja. Työntekijät eivät saa 
ilmaista luottamuksellisia tietoja ulkopuolisille. Luottamuksel-
lista tietoa käytetään siinä tarkoituksessa, missä se on uskottu 
Kärkkäinen Oy:lle.

Periaatteet ovat:
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Korruptio
Kärkkäinen Oy ei hyväksy lahjusten antamista tai vastaanot-
tamista missään tilanteessa. Kärkkäinen Oy:n työntekijät eivät 
saa ottaa vastaan tai antaa lahjuksia tai ryhtyä muihin laittomiin 
toimiin liiketoiminnan edistämiseksi tai turvaamiseksi.

Kilpailu
Kärkkäinen Oy kilpailee toimialallaan oikeudenmukaisesti ja 
reilusti kilpailulainsäädäntöä noudattaen. Kärkkäinen Oy:n 
työntekijät eivät saa osallistua laittomaan kilpailua rajoittavaan 
toimintaan.

Periaatteet ovat:

6



Kestävä kehitys
Kärkkäinen Oy pyrkii ottamaan toiminnassaan huomioon kes-
tävän kehityksen periaatteet. Kärkkäinen Oy pyrkii toimimaan 
ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestä-
vällä tavalla tuoden oman panoksensa sen turvaamiseksi, että 
tulevillakin sukupolvilla olisi hyvät elämisen mahdollisuudet.

Periaatteet ovat:
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Kärkkäinen Oy:n johtoryhmä on vahvistanut nämä eettiset periaatteet. Kärkkäinen Oy:n eettiset periaatteet ovat julkisia ja ne ovat 
nähtävillä Kärkkäinen Oy:n yrityksen verkkosivuilla. 

Eettisten periaatteiden 
noudattaminen
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