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TARNIJA KÄITUMISKOODEKS  
 
 
SISSEJUHATUS  
 
United Loggers OÜ jaoks on majandustegevuses olulisteks väärtusteks vastutustundlik 
suhtumine töötajatesse ja koostööpartneritesse ning keskkonnasäästlikkus. Soovime, et 
meie tarnijad jagaksid sarnaseid väärtusi ja lähtuksid oma äritegevuses nendest väärtustest 
ning kõikidest kohalduvatest õigusaktidest.  
Käesolev käitumiskoodeks on kõigi tarnijate ja Tellija (United Loggers OÜ) vahel sõlmitavate 
lepingute lahutamatu osa. Termin „tarnija” viitab kõigile isikutele või juriidilistele isikutele, 
kes varustavad Tellijat toorainega või osutavad teenuseid. Lisaks tarnijatele, kellel Tellijaga 
on vahetu lepinguline suhe, hõlmab see termin ka tarnijate alltarnijaid.  
 
INIM- JA TÖÖÕIGUSED  
 
Tarnija peab austama inimõigusi ja ei tohi olla kaasosaline inimõiguste rikkumises, mis 
jäävad tema mõjuvälja. Tarnija ei tohi värvata töötajaid, kes on nooremad kui 15 aastat või 
kelle vanus ei vasta siseriiklikes õigusaktides sätestatud vanuse alammäärale olenevalt 
sellest, kumb piirmäär on kõrgem (kooskõlas Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 
konventsiooniga 138 lapstööjõu kasutamise kohta). Tarnija peab vanuse alammäärast 
vanemate, kuid alla 18-aastaste noorte tööle võtmisel tagama, et see ei kahjustaks nende 
haridust, tervist, ohutust ega käitumise kõlbelisust. Tarnija ei tohi kasutada tahtest 
olenematu töö mis tahes vorme. Tarnija ei tohi ühtegi töötajat diskrimineerida. Tarnija peab 
kõiki töötajaid kohtlema õiglaselt ja austusega. Tarnija peab järgima kõiki kohaldatavates 
seadustes sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid. Tarnija peab tõstma töötajate 
teadlikkust töötervishoiu ja tööohutuse nõuetest, edendama avatud kommunikatsiooni abil 
ohutut töökultuuri ning tagama, et töötajad on läbinud asjakohase töökaitsekoolituse. 
Tarnija peab dokumenteerima kõik töötervishoiu ja tööohutusega seotud intsidendid ning 
neid uurima.  
 
KESKKOND  
 
Tellija fookus keskkonnasäästlikul majandamisel keskendub kahele aspektile: puidu päritolu 
ja tarneahela CO2 jalajälg. Tellija eesmärk on sertifitseeritud puitmaterjalmaterjali ostu-
müügi läbi aidata kaasa säästlikule metsamajandusele ning vältida tootmises ebaseaduslikku 
või teadmata ja kahtlastest allikatest pärit puitmaterjali kasutamist. Tarnija ja Tellija teevad 
kõik endast oleneva, et vältida järgmistest allikatest pärineva puiduga kauplemist:  

- illegaalselt varutud puit  

- puit, mille varumisel on rikutud kodanikuõigusi ja traditsioonilisi õigusi  

- puit, mis on varutud metsadest, millede kõrge kaitseväärtus on majandamistegevuse 
tõttu ohustatud, 

- puit, mis pärineb metsadest, mida on uuendatud geneetiliselt modifitseeritud 
taimedega,  

- puit, mis on varutud rikkudes ILO Põhikonventsioone ja mis on määratletud ILO 
deklaratsioonis ,,Põhimõtted ja õigused tööl', 1998.  
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Tarnija kinnitab, et nende poolt varutud ja Tellijale tarnitud puitmaterjal on üles töötatud 
vastavalt Eesti Vabariigis kehtestatud seadusandlusel, ei ole varutud vääriselupaikadest ning 
vastab Euroopa Liidu Puidumäärusele (EL nr. 995 12010).  
Tarnija kogub, analüüsib ja jagab Tellijaga tarneahelaga seotud informatsiooni, mis on vajalik 
tarneahela toorme päritolu, CO2 jalajälje ja teiste keskkonnamõjude hindamiseks ja 
tõendamiseks. Tellija eeldab tarnijalt pidevat arendustööd oma tegevuse keskkonnamõjude 
vähendamiseks ning kinnitab, et sarnaste majanduslike tingimuste korral eelistatakse 
tarnijat, kelle tarneahela keskkonnamõjud on väiksemad.  
 
ÄRIEETIKA 
  
Tarnija äritegevus peab vastama kõigile kohaldatavatele korruptsioonivastastele seadustele; 
muu hulgas peab tarnija taunima altkäemaksude, hõlbustustasude või muu väärtusliku 
vastuvõtmist või pakkumist, kui selle eesmärk on luua või hoida ärisuhteid või saada mis 
tahes kohatut hüvitist või eelist. Tarnija äritegevus peab vastama kõigile toodete ja teenuste 
ohutus- ja kvaliteedinõuetega seotud eeskirjadele ja määrustele.  
 
NÕUETE TÄITMINE  
 
Tarnija kohustub esimesel võimalusel Tellijat teavitama olulistest muudatustest oma 
tarneahelas ning keskkonna, ärieetika, inim- ja tööjõuõigusega seotud rikkumistest. Kui 
tarnija eksib meelega või korduvast hooletusest tingituna käesoleva tarnija käitumiskoodeksi 
vastu, keeldub korduvalt jagamast Tellijaga käesoleva käitumiskoodeksis käsitletud 
informatsiooni, esitab tahtlikult valeandmeid, või keeldub võtmast ette rikkumist 
parandavaid tegevusi, jätab Tellija endale õiguse lõpetada tarnijaga koostöö.  
 
 
 
 
 
 
            
Tarnija                                                                                                        United Loggers OÜ  
  
 

 

Kuupäev: 
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