KÄITUMISEESKIRI METSÄ GROUP’I TARNIJATELE
Metsä Group on pühendunud jätkusuutlikkusele, ärieetika kõrgetele standarditele ja aususele, mis
peegeldub
Metsä Group’i
jätkusuutlikkuse
printsiipides
ja
käitumiseeskirjas.
Ettevõte
Metsä Forest Eesti AS kuulub kontserni Metsä Group. Metsä Group ootab kõigilt oma tarnijatelt
pühendumust jätkusuutlikkusele ja kinnipidamisele ühtsetest headest tööstandarditest ja ärieetikast.
Tarnija nõustub täitma nõudeid, mis on sätestatud käesolevas Metsä Group’i tarnijate käitumiseeskirjas.
Lisaks on Metsä Group ja tarnija nõus järgnevate tingimustega tarnelepingutes.
Seadused ja eeskirjad
Tarnija kohustub täitma oma asukohamaa kehtivaid seadusi ja eeskirju.
Korruptsioon
Korruptsioon mistahes vormis on keelatud. Töötaja ei tohi pakkuda, anda või vastu võtta mistahes
kingitust või tasu, mida võib tõlgendada kui pistist. Iga pistise nõue või pakkumine tuleb tagasi lükata ja
sellest tuleb teatada juhtkonnale.
Orjatöö
Orjatöö mistahes vormis on keelatud. Silmas on peetud ka võlaorjust.
Lapstööjõu kasutamine
Lapstööjõu kasutamine mistahes vormis on keelatud.
Ahistamine
Austatakse iga üksikisiku väärikust, privaatsust ja isikuõigusi. Töötajad ei tohi olla kehalise karistamise või
kehalise, seksuaalse, psühholoogilise või sõnalise ahistamise ja kuritarvitamise subjektid.
Tasustamine
Palgad tarnija ettevõttes peavad olema võrdsed või ületama kehtiva seadusandlusega kehtestatud
miinimumpalka.
Tööaeg
Tarnija peab täitma tööaja kohta kehtivaid seadusi ja nõudeid.
Diskrimineerimine
Kõiki tarnija töötajaid olenemata rassist, rahvusest, sotsiaalsest taustast, võimalikust puudest,
seksuaalsest orientatsioonist, poliitilisest või religioossest veendumusest, samuti soost või vanusest peab
kohtlema vastavalt võimetele ja kvalifikatsioonile. Eelnev hõlmab muuhulgas tööle värbamist, tasustamist,
edutamist, soodustusi, koolitusi, tööseisakuid ja töölepingu lõpetamist.
Töötervishoid ja -ohutus
Tarnija kohustub pakkuma töötajaile ohutut ja tervislikku töökeskkonda vältimaks õnnetusi ja vigastusi
ning varustab ohutute ja tervislike töövahenditega vastavalt kehtivale seadusandlusele ja täidab seda kui
miinimumi. Rakendatakse standardit OHSAS 18001 või mõnda samaväärset.
Ühingu- ja kollektiivlepinguvabadus
Tarnija kohustub austama töötajate seaduslikku õigust ühingu- ja kollektiivlepinguvabadusele.
Keskkond
Tarnija täidab oma tegevustes keskkonnaalaseid regulatsioone ja standardeid ning järgib keskkonnateadlikke praktikaid kõikjal, kus ta tegutseb. Keskkonnakoormus viiakse miinimumini ja tegutsetakse
keskkonda säästvalt. Rakendatakse standardit ISO 14001 või mõnda samaväärset.
Tooteohutus
Kõik tooted ja teenused peavad vastama kvaliteedi- ja ohutusnõuetele, mis on määratletud
asjassepuutuvates lepingu osades ja vastavad kõigile seadusest tulenevatele nõuetele. Tarnija peab
juhtima hügieeni ja tooteohutuse riske läbi kogu terve tarneahela. Tarnija peab kasutama teadaoleva
päritoluga toorainet ja tagama tooraine ning lõpptoote päritolu jälgitavuse. Tarnija peab tagama, et tooted
on sihipärasel kasutamisel ohutud inimestele ja keskkonnale.
Tarneahel
Tarnija tagab, et kõik tema alltarnijad nõustuvad käesoleva käitumiseeskirja nõuetega ja täidavad neid.
Riskianalüüs
Tarnija rakendab riskianalüüsi, et leevendada terrorismi, kuritegevuse, äririskide, pandeemiate,
loodusõnnetuste ja muude sarnaste õnnetuste mõju ettevõtte tegevuse jätkuvusele.
Metsä Group korraldab regulaarseid auditeid, et veenduda tarnija tegevuse vastavuses käesolevale
käitumiseeskirjale.
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