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UPMi tarnijatele ja kolmandatele osapooltele kehtivad eeskirjad
Sissejuhatus
UPMi eesmärk on olla usaldusväärne äripartner ning ettevõte usub, et vastutustundlikkus ja
eetiline tegevus loovad pikemas perspektiivis väärtust nii UPMile kui ka selle
sidusrühmadele. UPM on ausameelse tegutsemise kohustuse pannud kirja ka oma
käitumisjuhendisse. Meie kõige olulisem põhimõte on, et me ei tee aususe normiga seoses
mitte mingil juhul kompromisse ning ootame sama ka oma tarnijatelt ja kolmandatest
osapooltest vahendajatelt.
Kõik UPMi tarnijad ja kolmandatest osapooltest vahendajad (nt agendid, nõustajad,
nõunikud, ühisettevõttest partnerid, kohalikud partnerid või UPMi nimel tegutsevad
turustajad) peavad järgima UPMi tarnijate ja kolmandate osapoolte käitumisjuhendis
sätestatud standardeid. Tarnijate ja kolmandate osapoolte käitumisjuhendis määratletakse
minimaalsed põhimõtted, mille täitmist UPM kõikidelt oma tarnijatelt ja kolmandatelt
osapooltelt eeldab.
Tarnijate ja kolmandate osapoolte käitumisjuhendi värskeima versiooni leiate UPMi
veebilehelt.
1. Pühendumine aususele
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Täitma kõiki kohalduvaid seadusi ja eeskirju.
 Teavitama UPMi kohe, kui tarnijal või kolmandal osapoolel esineb tarnija ja kolmanda
osapoole käitumisjuhendi täitmisel probleeme.
2. Inimeste ja inimõiguste austamine
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Tegutsema kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni inimõiguste
deklaratsiooni, Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) fundamentaalsete
konventsioonidega ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni algatuse Global Compact
10 põhimõttega.
 Austama üldiseid inimõigusi, nagu mõtte-, arvamus-, sõna-, usuvabadus ja
rahumeelse kogunemise vabadus ning nt rassil, vanusel, rahvusel, sool või
seksuaalsel sättumusel põhineva diskrimineerimise vältimine.
 Austama Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) fundamentaalseid konventsioone
ja kohalikke õigusakte seoses tööaja ja hüvitistega eesmärgiga tagada, et üheski
toimingus ega tegevuses ei kasutata mingil moel sunnitööd ega lapstööjõudu ega
värvata alla 15-aastaseid töötajaid. Kui mõne toimingu raames avastatakse sunnitöö
või lapstööjõu kasutamine, peab tarnija või kolmas osapool sellest kohe UPMi
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teavitama ja kohustub olukorra lahendama vastavalt UPMis vastuvõetud
põhimõtetele.
Tagama oma tegevuste käigus töötajate, külastajate ja teiste tegevusest mõjutatud
inimeste tervise, ohutuse ja turvalisuse.
Täitma UPMi ohutusnõudeid UPMi valdustes töötades või neid külastades ja viima
läbima vastava ohutuskoolituse.

3. Keskkonnamõju ja tooteohutuse eest hoolitsemine
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Viima pinnasele, veele, bioloogilisele mitmekesisusele ja õhule avaldatava negatiivse
keskkonnamõju miinimumini.
 Käitlema kõiki jäätmeid, mis on tekkinud tema tegevuse käigus või toodetest või tema
valduses olevast klientide varast, sealhulgas käitlema ohtlikke jäätmeid õigusaktide ja
tootja juhiste kohaselt.
4. Nulltolerantsus korruptsiooni ja altkäemaksu suhtes
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Mitte mingil juhul ei tohi otseselt ega kaudselt maksta, anda ega pakkuda
altkäemaksu valitsusametnikele ega üksikisikutele, samuti ei tohi sellis tegevust
heaks kiita.
 Mitte mingil juhul ei tohi üheltki isikult otseselt ega kaudselt altkäemaksu saada,
küsida ega vastu võtta.
 Hoiduma igasugusest tegevusest, mis võiks kasvõi kaudselt tunduda altkäemaksu
andmise/võtmisena, korruptsiooni või muul moel kohatu tegevusena.
 Kohaldama asjaomaseid toiminguid oma tegevuses korruptsiooni ja altkäemaksu
andmise ja/või võtmise vältimiseks.
 Teavitama UPMi kohe, kui UPMi töötajate seas märgatakse korruptsiooni või
altkäemaksu andmist ja/või võtmist.
5. Äritegevuse läbipaistvus
UPMi tarnijast kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Tegutsema juriidilise isikuna, kes on kohalduvate seaduste nõuete kohaselt
organiseeritud ja seaduslikult eksisteeriv.
 Omama õigust teostada äritegevust, sõlmida UPMiga leping ja rakendada lepingust
tulenevaid kohustusi.
 Omama UPMi mõjutavate võimalike kohustuste suhtes kehtivat vastutuskindlustust ja
asjaomast kindlustuslepingut maineka kindlustusandja juures.
 Olema teadlik esinevatest ohtudest, kohaldama asjaomaseid riskimaandamise
protseduure ja teavitama UPMi kohe, kui oht võib mõjutada UPMi äritegevust.
 Tegutsema kooskõlas kõikide kohalduvate maksuseadustega ning tasuma kõik
maksuhaldurite kehtestatud maksud ja muud ametlikud maksed.
 Täitma põhjalikult kõiki kohalduvaid rahapesuvastaseid seaduseid ja
kaubandussanktsioone.
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6. Konkurentsiseaduste järgimine
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Täitma kõiki kohalduvaid konkurentsiseaduseid ning mitte sõlmima konkurentsialaselt
keelatud lepinguid või kaubandustavasid ega tegutsema nende alusel, mitte pidama
klientide, turustajate, tarnijate ega teiste äripartneritega vastavasisulisi koosolekuid
ega muul moel osalema konkurentsivastases tegevuses.
7. Varade ja teabe kaitsmine
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Käsitsema UPMi varasid hoolikalt.
 Kaitsma UPMi konfidentsiaalseid andmeid volitamata kasutamise või avalikustamise
eest.
 Mitte avaldama teadaandeid, pressiteateid ega muid UPMi kohta käivaid avalikke
teateid ilma UPMi heakskiiduta.
 Austama teiste intellektuaalomandiõigusi.
 Vältima UPMi huvide konflikte ja teavitama UPMi kohe sellise olukorra esinemisest.
8. Vastutustundlik hankimine
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Teadma ja valima oma äripartnereid põhjalikult, et tuvastada ebaseaduslik äritegevus
ja ennetada sellises tegevuses osalemist ning käesolevas tarnija ja kolmanda
osapoole käitumisjuhendis sätestatud nõuete rikkumist.
 Hoidma kõigi äritehingute kohta täielikke ja täpseid andmeid.
 Toetama käesolevas tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhendis sätestatud
nõuete rakendamist tarneahela lisaetappides.
9. Suhtlus sidusrühmade ja ühiskonnaga
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Suhtlema sidusrühmadega avatult ja läbipaistvalt ning toetama dialoogi
sidusrühmadega.
 Andma igal ajal positiivse panuse kohaliku kogukonna heaolu ja arengu tagamiseks.
 Kohaliku omavalitsusega äri tegemisel veenduma, et korruptsioonivastaseid seadusi
ei rikuta ning et koostöö saavutatakse vastavalt käesolevale tarnija ja kolmanda
osapoole käitumisjuhendi põhimõtetele.

4 (4)
Avalik
3.11.2016
UPMi tarnijatele ja kolmandatele
osapooltele kehtivad eeskirjad

10. Nõuetele järgimine puudutab kõiki
UPMi tarnija / kolmas osapool peab tegema järgmist:
 Lubama UPMil kontrollida käesoleva tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhendi
nõuetele vastavust sisemiste või välimiste allikate poolt kohapeal läbiviidavate auditite
käigus.
 Vastama UPMi päringutele õigel ajal.
 Mõistma, et UPM võib käsitleda seaduste või käesoleva tarnija ja kolmanda osapoole
käitumisjuhendi rikkumist või suutmatust parandusmeetmeid rakendada lepingu
rikkumisena ning see võib anda UPMile õiguse vastava tarnija või kolmanda
osapoolega ärisuhted lõpetada.
 Tagama töötajatele võimaluse anonüümselt korrarikkumisest teatada või üldist
tagasisidet anda.
 Teatama UPMile kohe käesoleva tarnija või kolmanda osapoole käitumisjuhendi
eeldatavast või täheldatud rikkumisest. Anonüümse raporti saab esitada järgmiselt:
Veebilehel:

www.upm.com/reportmisconduct

E-posti aadressil:

reportmisconduct@upm.com

Postiaadressil:

UPM-Kymmene Corporation
Head of Internal Audit/Complaint
P.O. Box 380
FI-00101 Helsinki
Finland

UPM vaatab korrarikkumise raportid põhjalikult läbi ja hoiab kõik andmed rangelt
konfidentsiaalsetena.

