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Tavarantoimittajien, jälleenmyyjien ja agenttien
liiketapaperiaatteet
Kemira on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti ja kestävästi
Kemira on sitoutunut harjoittamaan liiketoimintaansa eettisesti ja kestävästi. Me kunnioitamme kansainvälisesti
tunnustettuja liiketoiminnan etiikan ja rehellisyyden periaatteita ja standardeja sen lisäksi, että noudatamme paikallisia
lakeja kaikkialla globaalissa organisaatiossamme. Kemiran liiketapaperiaatteet ovat sopusoinnussa monikansallisia
yrityksiä koskevien OECD:n toimintaohjeiden kanssa. Kestävän yhtiön taloudellinen tulos, sosiaalinen vastuu ja
ympäristövaikutus ovat tasapainossa. Uskomme, että yrityksen vastuullisuus parantaa kilpailukykyämme.

Välitämme ihmisistä ja ympäristöstä
Me emme Kemirassa vaaranna turvallisuutta missään olosuhteissa. Työntekijöidemme hyvinvointi on meille tärkeää.
Teemme parhaamme ympäristön ja ihmisten suojelemiseksi.

Odotamme samaa toimittajiltamme ja muilta liikekumppaneiltamme.
Kemira toimii vain luotettavien toimittajien, jakelijoiden ja agenttien (“liikekumppaneiden”) kanssa, jotka ottavat
ympäristön ja ihmiset huomioon. Liikekumppaneitamme valitessamme odotamme heidän ja heidän liikekumppaneidensa
olevan sitoutuneita eettisiin ja kestäviin liiketoimintaperiaatteisiin ja tukevan aktiivisesti niiden käyttöä omassa
vaikutuspiirissään.

Odotamme liikekumppaneidemme :

•

toimivan
rehellisesti
o
o

o
o
o

o

liiketoiminnassaan

noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja
ja määräyksiä
harrastavan liiketoimintaa ilman
sopimattomien kannustinten
maksamista tai vastaanottamista ja
ilman laittomia kannustimia tai muita
etuja, joita voidaan pitää yrityksenä
vaikuttaa päätösten tekijöihin
välttävän korruptiota, lahjontaa, petoksia
ja kiristystä kaikissa muodoissa
noudattavan kaikkia reilua kilpailua ja
kilpailuoikeutta koskevia lakeja
kunnioittavan muiden teollis- ja
tekijänoikeuksia sekä suojelevan
luottamuksellista, omistusoikeudellista ja
henkilökohtaisia tietoja
ottavan käyttöön järjestelmiä,
tarkastuksia ja politiikkoja, jotka
edistävät soveltuvien lakien ja näiden
liiketoiminnan periaatteiden
noudattamista, mukaan lukien koulutus,
seuranta- ja auditointijärjestelmät

•

kunnioittavan
ihmisoikeuksia
ja
tarjoavan asianmukaiset työolosuhteet
o

o
o

o

o

o

kohtelevan työntekijöitään reilusti ja
kunnioittaen, kohtelematta heitä kaltoin
tai käyttämättä henkisiä tai fyysisiä
pakkokeinoja
kieltäytyvän käyttämästä
pakkotyövoimaa tai lapsityövoimaa
kunnioittavan kansainvälisesti
tunnustettuja työoikeuksia, mukaan
lukien yhdistymisvapaus ja oikeus
työntekijäedustukseen
maksavan työntekijöille korvauksen,
joka noudattaa kaikkia sovellettavia
palkkalakeja, mukaan lukien
vähimmäispalkka, ylityö ja lakisääteiset
edut
välttävän kaikkea syrjintää rodun,
ihonvärin, iän, sukupuolen, seksuaalisen
suuntautumisen, kansallisuuden,
vamman, raskauden, uskonnon,
poliittisen kannan, ammattiliiton
jäsenyyden tai siviilisäädyn perusteella
ylläpitävän turvallista ja terveellistä
työympäristöä ja tarpeen tullen
tarjoavan henkilökunnalle suojalaitteet ja
turvallisuuskoulutuksen.
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•

•

Suojele ympäristöä
o

o

Hanki, ylläpidä ja pidä voimassa aina
kaikki tarvittavat ympäristöluvat ja rekisteröinnit sekä noudata kaikkia
lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat
ympäristön suojelemista.
Ylläpidä tehokkaita politiikkoja,
prosesseja ja menettelytapoja
haitallisten ympäristövaikutusten
hallintaa ja jatkuvaa vähentämistä
varten.

Kemira
haluaa
liikekumppaneihinsa:
o

o
o

o

o
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suhteessa

valita ja kohdella kaikkia
liikekumppaneitaan reilusti ja
objektiivisesti
harjoittaa liiketoimintaansa eettisesti
noudattaa sovittujen
sopimusvelvoitteiden ehtoja ja reagoida
poikkeustapauksiin nopeasti
varmistaa, että toimittajiemme kestävyys
on osa toimittajien valintaprosessia ja
että kestävyyskriteereitä käytetään
tarvittaessa sopimuksia tehtäessä
pyrkiä varmistamaan, että
liikekumppanimme ymmärtävät ja
noudattavat Kemiran tavarantoimittajille,
jälleenmyyjille ja agenteille määrittämiä
liiketapaperiaatteita.

Lisätietoja löytyy sivuilta www.kemira.com/SCM ja/tai www.kemira.com/en/corporate-responsibility.
Ota yhteyttä osoitteeseen sustainability@kemira.com, jos sinulla on lisäkysymyksiä tai jos haluat
kertoa huolenaiheesta tai mahdollisesta väärinkäytöstä, joka liittyy Kemiraan tai Kemiran
liikekumppaneihin.

Kemira Oyj
PL 330 (Porkkalankatu 3)
FI-00101 Helsinki, Finland
www.kemira.com

Puh. +358 10 8611
Faksi +358 10 8621 119

Y-tunnus
Kotipaikka

0109823-0
Helsinki

