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Fortum – Tarnija käitumiskoodeks
Fortum on Euroopa energiatootmise ettevõte, mille tegevuspaigad asuvad enam kui 40 riigis. Varustame oma kliente
elektri, gaasi, soojuse ja jahutuse ning nutikate lahendustega ressursitõhususe parendamiseks. Me tahame kaasata oma
kliente ja ühiskonda panustama muutustesse puhtama maailma heaks.
Fortum on kõigis oma tegevustes pühendunud jätkusuutlikkusele. Kooskõlas Fortumi jätkusuutlikkuse põhimõtete
ja käitumiskoodeksiga soovime, et meie sidusrühmad osaleksid aktiivselt meiega koos keskkonnaalase, sotsiaalse ja
majandusliku suutlikkuse parendamises. Fortumi tarnijatel on meie jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisel oluline
roll.
Tarnija käitumiskoodeks
Käesolev tarnija käitumiskoodeks on kohaldatav kõikidele Fortumi
tegevustele kõikjal maailmas ja kõikidele tarnijatele, kes tarnivad
Fortumile kaupu, osutavad teenuseid, teevad töid või viivad
läbi muud äritegevust. Fortumi tütarettevõttel Uniperil on oma
käitumiskoodeks, milles seatakse tarnijatele sarnased nõuded.
Käesolevas koodeksis viidatakse sõnaga „Fortum“ Fortumi
tegevustele, välistades Uniperi tegevused.
Koodeksi eesmärk on määrata kindlaks Fortumi tarnijate suhtes
kohaldatavad jätkusuutlikkuse põhinõuded. Koodeks põhineb
ÜRO üleilmse kokkuleppe põhimõtetel ning jaguneb nelja ossa:
äripõhimõtted, inimõigused, tööstandardid ja keskkond. Fortum
on olnud ÜRO üleilmse kokkuleppe osaline alates 2010 aastast.
Fortum toetab ka ÜRO kestliku arengu eesmärke.
Fortumi tarnijad on kohustatud rakendama käesoleva koodeksi
põhimõtteid kõikides oma äritegevustes. Tarnijad peavad
täitma ka kõiki täiendavaid lepingudokumentides kokku lepitud
nõudeid. Tarnijatelt oodatakse käesoleva koodeksiga vastavust
tagavate asjakohaste korraldussüsteemide rakendamist, mis on
proportsioonis nende äri suuruse, keerukuse ja riskikeskkonnaga.
Tarnijad vastutavad ka selle eest, et tagada ja jälgida alltarnijate
vastavust käesoleva koodeksi põhimõtetele.
Fortumi tarnijad kinnitavad vastavust käesolevale koodeksile,
dokumenteerides pidevalt vastavust, andes Fortumile nõudmisel
teavet ja võimaldades Fortumile või Fortumit esindavale
välisaudiitorfirmale auditi läbiviimist kohapeal. Koodeksi oluline
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rikkumine või korduv keeldumine nõutava teabe esitamisest võib
viia koostöö lõpetamiseni Fortumiga.
Fortumi tarnijad peavad teavitama kõikidest koodeksi arvatavatest
rikkumistest oma Fortumi kontaktisikut, kasutades selleks Fortumi
raporteerimiskanalit (kui on võimalik) või rakendust SpeakUp:
vt www.fortum.com. SpeakUp on saadaval kõigile sisemistele
ja välistele sidusrühmadele ning seda saab vajadusel kasutada
anonüümselt.

Äritegevuse põhimõtted
Fortumi tarnijad täidavad kõikides asukohtades, kus nad äritegevust
läbi viivad, kõiki seal kohaldatavaid seaduseid ja eeskirju. Lisaks
kõikide kohaldatavate seaduslike ja regulatiivsete nõuete täitmisele
tegutsevad tarnijad vastavuses kõrgeimate ärieetikastandarditega.
Tarnijad väldivad olukordi, kus tarnija ja Fortumi vahel tekib huvide
konflikt, ning teavitavad Fortumit kõikidest potentsiaalsetest või
olemasolevatest huvide konfliktidest.
Teabe täpsus, privaatsus ja õiglane konkurents
Tarnijad nõustuvad Fortumi esitatud teabe turvalisuse ja
konfidentsiaalse teabe konfidentsiaalsuse tagamisega ning
isiku- ja muude andmete nõuetekohase töötlemisega, olles
kooskõlas kohaldatavate seaduste ja regulatsioonide ning Fortumi
juhistega. Tarnijad esitavad oma äritegevuste kohta täpset ja
asjakohast finantsalast ja muud teavet, tegelevad vastutustundliku
turundamisega ning pakuvad kõigis muudes aspektides ausat ja
eetilist konkurentsi.

www.fortum.com

Korruptsiooni-, altkäemaksu ja rahapesuvastane tegevus
Fortumi tarnijatelt, kaasa arvatud tema alltarnijatelt ja teistelt
tarnija nimel tegutsevatelt isikutelt, oodatakse igas ärisuhtluses
kõige kõrgemate aususe ja usaldusväärsuse standardite järgimist.
Igasugusel kujul väljapressimine, altkäemaksuandmine ja -võtmine
või korruptsioon, kaasa arvatud kohatud rahapakkumised või
-nõudmised töötajatele või organisatsioonidele, on keelatud.
Tarnijad peavad kehtestama altkäemaksu ja korruptsiooni
ärahoidmiseks kavandatud põhimõtted ja protseduurid.
Tarnijad ei tee Fortumi esindajatele kingitusi või muid pakkumisi
olukorras, kus see võib mõjutada või näib mõjutavat esindaja otsust
tarnija suhtes.
Tarnijad peavad rakendama kaitsemeetmeid ja hoiduma kõigist
tegevustest, mida võib pidada rahapesuprotsessi osaks.
Tarnijad peavad järgima kõiki kehtivaid seadusi ja määrusi, mis
käsitlevad ekspordikontrolli ja ekspordipiiranguid, ning ELi, USA,
Ühendkuningriigi või ÜRO kehtestatud majandussanktsioone.

Inimõigused
Fortumi tarnijad peavad toetama ja järgima rahvusvaheliselt
väljakuulutatud inimõigusi, mis on väljendatud näiteks
rahvusvahelises inimõiguste koodeksis, ja tagama, et nad ei oleks
seotud inimõiguste rikkumistega. Tarnijad peavad tuvastama oma
mõju inimõigustele, rakendama vajaduse korral leevendusmeetmeid
ja pakkuma inimõiguste rikkumise korral parendusmeetmeid.

Tööstandardid
Ühinemisvabadus
Fortumi tarnijad peavad tunnistama ja austama töötajate
ühinemisvabadust ja õigust vabalt valida oma esindajaid. Tarnijad
peavad tunnistama ka töötajate õigust kollektiivläbirääkimistele.
Tarnijad ei tohi diskrimineerida töötajate esindajaid ega
ametiühingute liikmeid ega piirata nende võimet täita oma
esindusfunktsioone töökohal.
Sunnitöö
Fortumi tarnijad ei tohi kasutada sunnitööd ja töötajatel on vabadus
lahkuda töökohalt pärast mõistlikku etteteatamist, nagu nõuab
seadus või leping. Töötajatelt ei tohi nõuda, et nad annaksid
rahasummasid või isikudokumente tööandjale hoiule.
Töötasu ja tööaeg
Fortumi tarnijad peavad tagama, et kõigile töötajatele antakse
arusaadavad kirjalikud töölepingud, milles on sätestatud nende
töötingimused. Töötasu ja -tingimused peavad olema õiglased
ja mõistlikud ning vastama vähemalt riiklikele seadustele või
tööstusharu standarditele olenevalt sellest, kumb neist on kõrgem.
Tööaeg vastab riiklikele seadustele. Töötajatel on seitsmepäevases
nädalas vähemalt üks päev vaba.

Lapsi ja noori, kes on vanemad kui minimaalne iga, kuid on alla
18-aastased, ei tohi kasutada ohtlikel töödel või töödel, mis võivad
kahjustada nende tervist, turvalisust või moraali.
Mittediskrimineerimine
Fortumi tarnijad peavad kohtlema oma töötajaid lugupidavalt
ja väärikalt. Igasugune erapoolikusel või eelarvamustel põhinev
diskrimineerimine on keelatud. See hõlmab diskrimineerimist
etnilise kuuluvuse, soo, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu,
raseduse, vanemliku staatuse, religiooni jms alusel. Rangelt on
keelatud vägivallaähvardused, füüsiline karistamine, füüsiline või
verbaalne väärkohtlemine või muu ebaseaduslik ahistamine.
Tervishoid ja ohutus
Fortumi tarnijad peavad tagama oma töötajatele ohutu ja tervisliku
töökoha, mis on vastavuses kõikide kohaldatavate seaduste ja
määrustega. Tarnijad peavad tagama, et töötajatele, tarnijatele ja
alltarnijatele antakse asjakohast tervishoiu- ja ohutusteavet ning
et neile antakse nõuetekohane väljaõpe ja turvavarustus. Fortumis
töötavad tarnijad peavad järgima Fortumi üldisi tööohutuse,
-tervishoiu ja keskkonnahoiu nõudeid. Tarnijad peavad tagama
töötajatele ja alltarnijatele vähemalt joogivee, puhtad tualettruumid,
piisava ventilatsiooni ja temperatuuriolud, avariiväljapääsud,
korraliku valgustuse ning juurdepääsu esmaabivahenditele või
muule erakorralise abi osutamisele töökohtades ja tarnija pakutud
majutuskohtades (kui on).
Alkoholi ja uimastite kasutamise ärahoidmine töökohas
Fortum on alkoholi- ja uimastivaba töökoht. Tarnijate töötajad ja
alltarnijad on Fortumi aladele lubatud üksnes siis, kui nad on kained
ja uimastivabad. Tarnijad peavad võtma alkoholi ja narkootikumide
kuritarvitamise vältimiseks kasutusele ettevaatusabinõusid. Fortumi
aladel töötavatel tarnija töötajatel võib läbi viia juhuslikke teste, kui
see on riigi (või kohaliku) seadusega lubatud.

Keskkond
Fortumi tarnijad peavad toetama ettevaatuspõhist lähenemisviisi
keskkonnaprobleemidele
ja
võtma
algatusi
suurema
keskkonnavastutuse edendamiseks. Tarnijad peavad tuvastama
oma tegevuse keskkonnamõju ja rakendama vajaduse korral
leevendusmeetmeid. Tarnijad peavad oma tegevuse käigus püüdma
pidevalt vähendada energia ja vee kasutamist, minimeerida
jäätmeid ning õhku, vette ja maasse paisatavaid heitmeid ning
leevendada mõju bioloogilisele mitmekesisusele.
Tarnijad peavad võtma arvesse oma tegevuse mõju kliimale
ja vähendama kasvuhoonegaaside heitkoguseid, kui see on
mõistlik. Tarnijad peavad edendama ringmajandust ning pöörama
tähelepanu materjalide tõhusale kasutamisele ja nende toodete
elutsükli mõjule. Tarnijaid julgustatakse arendama ja levitama
keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid. Miinimumnõudena täidavad
tarnijad kõiki kohaldatavaid keskkonnaseadusi ja -eeskirju.20

Lapstööjõud ja noored töötajad
Fortumi tarnijad ei tohi võtta ühelgi tingimusel tööle lapsi, kes on
alla minimaalse seadusega sätestatud vanusepiiri. Minimaalne
vanus täitub koolikohustuse täitmisel, kuid on mitte alla 15 aasta
(või 14 aasta riikides, milles suhtes kohaldatakse Rahvusvahelise
Tööorganisatsiooni konventsiooni 138 arengumaade erandit).
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