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käitumisjuhend 
Heaks kiidetud kontserni juhatuse poolt 

UPM-i tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhend 
 
Sissejuhatus 
 
UPM-i eesmärk on olla usaldusväärne äripartner ning ettevõte usub, et vastutustundlikkus ja 
eetiline tegevus loovad pikemas perspektiivis väärtust nii UPM-ile kui ka ettevõtte 
sidusrühmadele. UPM on ausameelse tegutsemise kohustuse pannud kirja ka oma 
käitumisjuhendisse. Meie kõige olulisem põhimõte on, et me ei tee ausameelse tegutsemise 
osas mitte mingil juhul kompromisse ning ootame sama ka oma tarnijatelt ja kolmandatest 
osapooltest vahendajatelt.  
 
Kõik UPM-i tarnijad ja kolmandatest osapooltest vahendajad (nt agendid, ühisettevõttest 
partnerid, kohalikud partnerid või UPM-i nimel tegutsevad turustajad) peavad järgima UPM-i 
tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhendit või tõendama oma vastavust sarnastele 
standarditele, mis on sätestatud nende enda käitumisjuhendis või ettevõtte eeskirjas.  
 
UPM-i tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhendis määratletakse minimaalsed põhimõtted, 
mille täitmist eeldatakse kõikidelt UPM-i tarnijatelt ja kolmandatelt osapooltelt. Teatud 
materjalide ja teenuste tarnijate osas kehtivad lisanõuded.  
 
UPM-i tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhend toetub ÜRO globaalse kokkuleppe kümnele 
põhimõttele, ÜRO äritegevuse ja inimõiguste juhtpõhimõtetele ning Rahvusvahelise 
Tööorganisatsiooni töö põhimõtete ja -õiguste deklaratsioonile. 
 
Tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhendi värskeima versiooni leiate UPM-i veebilehelt. 
 
 

1. Ausameelne tegutsemine 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Täitma kõiki kohalduvaid seadusi ja eeskirju. 

• Teavitama UPM-i kontaktisikut kohe, kui tarnijal või kolmandal osapoolel esineb 

tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhendi täitmisel probleeme. 

 
2. Inimeste ja inimõiguste austamine 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Austama üldiseid inimõiguseid, nagu mõtte-, arvamus-, sõna- ja usuvabadus, ning 

vältima rassil, vanusel, rahvusel, sool või seksuaalsel sättumusel põhinevat või mis 

tahes teises vormis esinevat diskrimineerimist. 

• Austama kohalikke seaduseid, mis sätestavad reeglid tööaja ja -tasu kohta, austama 

ühinemisvabadust ning õigust kollektiivläbirääkimisteks.  
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• Austama laste õiguseid ja mitte kasutama lapstööjõudu ega lubama selle kasutamist. 

Järgima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni miinimumvanuse definitsiooni, mis on 

15 aastat, või kui kohalike seaduste järgi on see kõrgem, siis viimaseid. 

• Tagama, et üheski toimingus ega tegevuses ei kasutataks mingil moel sunniviisilist 

tööd.  

• Tagama oma tegevuste käigus töötajate, külastajate ja teiste tegevusest mõjutatud 

inimeste tervise, ohutuse ja turvalisuse. 

• Täitma UPM-i tegevuskohtades töötades või neid külastades UPM-i ohutusnõudeid ja 

viima läbi vastava ohutuskoolituse. 

 
3. Keskkonnamõju ja tooteohutuse eest hoolitsemine 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Viima pinnasele, veele, bioloogilisele mitmekesisusele, kliimale ja õhule avaldatava 

negatiivse keskkonnamõju miinimumini. 

• Käitlema mis tahes jäätmeid asjakohaste õigusaktide ja tootja juhiste kohaselt. 

• Tagama, et toodete sihipärane kasutamine oleks ohutu. 

 
4. Täisleppimatus korruptsiooni ja altkäemaksu suhtes 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Mitte kunagi otseselt või kaudselt maksma, andma ega pakkuma altkäemaksu 

valitsusametnikele ega üksikisikutele, samuti ei tohi sellist tegevust heaks kiita. 

• Mitte kunagi otseselt või kaudselt saama, küsima ega vastu võtma altkäemaksu mis 

tahes isikult. 

• Mitte kunagi ja mitte mingitel tingimustel osalema korruptsioonis või teistes 

ebaeetilistes või ebaseaduslikes tegevustes, nagu väljapressimine, omastamine või 

pettus. 

• Kohaldama asjaomaseid meetmeid oma tegevuses korruptsiooni ja altkäemaksu 

andmise ja/või võtmise vältimiseks. 

 
5. Äritegevuse läbipaistvus 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Tegutsema juriidilise isikuna, kelle tegevus on nõuetekohaselt korraldatud ja 

seadustega vastavuses. 

• Omama õigust teha äri, sõlmida UPM-iga lepingut ja täita sellest tulenevaid kohustusi. 

• Olema teadlik võimalikest ohtudest, kohaldama adekvaatseid riskimaandamise 

meetodeid ja teavitama UPM-i kohe, kui need ohud võivad mõjutada UPM-i 

äritegevust. 

• Tegutsema kooskõlas kõikide kohaldatavate maksuseadustega ning tasuma kõik 

riiklikud maksud ja muud ametlikud maksed. 

• Täitma kõiki kohaldatavaid rahapesuvastaseid seaduseid ja järgima 

kaubandussanktsioone. 

• Teavitama UPM-i mis tahes tegelikust või võimalikust huvide konfliktist, mis on seotud 

UPM-i tarnija või kolmandast osapoolest vahendaja tegevustega. Need hõlmavad 

tarnija / kolmandast osapoolest vahendaja töötajate ja UPM-i vahelisi sidemeid ning 

mis tahes finantshuvisid, mis UPM-i töötajatel tarnija / kolmandast osapoolest 

vahendaja äritegevusega seoses olla võib. 
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6. Konkurentsiseaduste järgimine 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Täitma kõiki kohaldatavaid konkurentsiseaduseid; mitte sõlmima mis tahes lepinguid 

ega osa võtma kaubandustegevustest või kohtumistest klientide, turustajate, tarnijate 

või teiste äripartneritega, mida võidakse pidada konkurentsi moonutavaks, ega 

osalema muul moel konkurentsivastases tegevuses. 

 
7. Varade ja teabe kaitsmine 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Käsitsema UPM-i varasid hoolikalt. 

• Kaitsma UPM-i konfidentsiaalset informatsiooni volitamata kasutamise või 

avalikustamise eest. 

• Töötlema isikuandmeid kooskõlas kohaldatavate seadustega.  

• Mitte kunagi avaldama informatsiooni, pressiteateid ega muid UPM-i kohta käivaid 

avalikke teateid ilma UPM-i heakskiiduta. 

• Austama UPM-i ja teiste osapoolte intellektuaalomandiõiguseid. 

 
8. Kaubanduspartnerite tundmine 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Teadma ja valima oma äripartnereid põhjalikult, et tuvastada ebaseaduslikku 

äritegevust ja ennetada sellises tegevuses osalemist ning käesolevas tarnija ja 

kolmanda osapoole käitumisjuhendis sätestatud nõuete rikkumist. 

• Toetama käesolevas tarnija ja kolmanda osapoole käitumisjuhendis sätestatud 

nõuete või sarnaste standardite rakendamist tarneahelasse kuuluvate osapoolte 

seas. 

• Hoidma kõigi äritehingute kohta ammendavaid ja täpseid andmeid. 

 
9. Suhtlus sidusrühmade ja ühiskonnaga 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Suhtlema oma sidusrühmadega avatult ja läbipaistvalt ning toetama nendega 

peetavat dialoogi. 

 
10. Kõik peavad norme järgima 

UPM-i tarnija / kolmas osapool peab täitma järgmiseid nõudeid. 

• Lubama UPM-il kontrollida vastavust käesoleva tarnija ja kolmanda osapoole 

käitumisjuhendi nõuetele ning UPM-i soovil ka kohapeal auditeid läbi viia. Auditile 

eelneb mõistlik etteteatamisaeg ja see toimub UPM-i sisemiste või väliste ressursside 

kaasabil. 

• Vastama UPM-i päringutele täpselt ja õigeaegselt. 

• Mõistma, et UPM käsitleb seaduste või käesoleva tarnija ja kolmanda osapoole 

käitumisjuhendi rikkumist või suutmatust parandusmeetmeid ellu viia lepingu 

rikkumisena ning see võib anda UPM-ile õiguse vastava tarnija või kolmanda 

osapoolega ärisuhted lõpetada. 
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• Võimaldama töötajatel rääkida anonüümselt oma muredest seoses ebaõige 

käitumisega, anda soovitusi või tagasisidet.  

• Teatama kohe UPM-i kontaktisikut käesoleva tarnija ja kolmanda osapoole 

käitumisjuhendi võimalikust või toimunud rikkumisest, mis võib ärisuhteid või UPM-i 

mõjutada. Ebaõige käitumise teateid, sh teateid UPM-i töötajate kohta, saab esitada 

anonüümselt järgmiste kanalite kaudu. 

 

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 käitumise teated hoolikalt läbi ja järgib nendega seotud 

konfidentsiaalsusnõudeid võimalikult täpselt. 

 

http://www.upm.com/reportmisconduct
mailto:reportmisconduct@upm.com

