LIIKEKUMPPANIEN
L I I K E TA PA P E R I A AT T E E T

Kemiran
liiketapaperiaatteet
liikekumppaneille
Olemme sitoutuneet eettiseen
ja vastuulliseen liiketoimintaan
Kemiran tavoitteena on olla paljon vettä käyttävien
teollisuudenalojen ensimmäinen valinta kemikaalien
toimittajaksi. Jotta saavutamme tämän tavoitteen, meidän
on toimittava tehokkaasti, turvallisesti ja vastuullisesti.
Meidän on aina oltava ehdottoman rehellisiä, noudatettava
lakeja ja toimittava eettisesti. Uskomme, että toimintatapa
on jopa toimintaakin tärkeämpää.

Odotamme myös sinun liikekumppaninamme
noudattavan kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä
ja toimivan näiden Kemiran liikekumppanien
liiketapaperiaatteiden (”liiketapaperiaatteet”)
mukaisesti, kun toimit Kemiran kanssa tai sen puolesta.
Odotamme, että varmistat, että myös asiaankuuluvat
työntekijäsi ja alihankkijasi noudattavat näitä
periaatteita.
Näissä liiketapaperiaatteissa määritetään
vähimmäisvaatimukset sille, kuinka sinun odotetaan

Odotamme liikekumppaniemme
toimivan samoin
Työskentelemme ainoastaan sellaisten liikekumppanien
(eli toimittajien, konsulttien, neuvonantajien,
jakelijoiden ja edustajien) kanssa, jotka toimivat
eettisesti ja vastuullisesti.

toimivan liikekumppaninamme. Liiketapaperiaatteet
perustuvat Kemiran arvoihin ja OECD:n monikansallisille
yrityksille laatimiin toimintaohjeisiin. Ne eivät korvaa tai
kumoa sovellettavia lakeja ja määräyksiä.
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Liiketoimintatapa

Ihmisoikeudet

Odotamme, että:

YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen

•	noudatat kaikkia sovellettavia lakeja ja määräyksiä

ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeisten

•	kilpailet reilusti ja eettisesti sekä sovellettavien

yleissopimusten mukaisesti odotamme, että:

kilpailulakien mukaisesti
•	varmistat, että sinä ja puolestasi toimivat kolmannet

•	kunnioitat ihmisoikeuksia
•	kohtelet ihmisiä arvostavasti, asiallisesti ja

osapuolet eivät tarjoa, anna tai hyväksy vilpillisiä tai

kunnioittavasti ja vältät syrjimästä, häiritsemästä,

lahjontatarkoituksessa tehtyjä maksuja, kuten

pelottelemasta, sortamasta tai riistämästä

voitelurahoja, epäasiallisia lahjoja, kestitsemistä,

työntekijöitäsi

palvelurahoja, palveluksia, lahjoituksia tai muuta

•	et koskaan käytä pakkotyövoimaa tai lapsityövoimaa

epäasiallista varojen siirtoa. Et missään tapauksessa

•	kunnioitat yhdistymisvapautta ja työehtosopimuksia

osallistu minkäänlaiseen lahjontaan tai tarjoa

•	kunnioitat käytössäsi olevien henkilötietojen

lahjuksia tai muita kannustimia Kemiran työntekijöille

tietosuojaa ja käsittelet henkilötietoja vain laillisiin

hankkiaksesi tai säilyttääksesi liiketoimintaa.

liiketoimintatarkoituksiin sovellettavien lakien

•	noudatat kaikkia lakeja, jotka kieltävät rahanpesun
tai rahoituksen laittomiin tai lainvastaisiin
tarkoituksiin
•	kunnioitat meidän ja kolmansien osapuolten
immateriaaliomaisuutta ja luottamuksellisia tietoja

mukaisesti
•	maksat työntekijöillesi kaikkien sovellettavien
palkkalakien, kuten vähimmäispalkkaa, ylityötä
ja lakisääteisiä etuja koskevien lakien, mukaisen
korvauksen.

•	noudatat liiketoiminnassasi soveltuvia kaupankäyntiä
koskevia lakeja ja määräyksiä, kuten kauppasaartoja
ja pakotteita, tullimääräyksiä, tuontia ja vientiä

Ympäristö ja turvallisuus

koskevia säännöksiä, vientitarkastuksia, tullausarvon

Odotamme, että:

määrityksiä sekä alkuperämaata ja etuuskohtelua

•	pyrit pienentämään ympäristöjalanjälkeäsi

koskevia säännöksiä

•	tarjoat turvalliset ja terveelliset työolot työntekijöillesi

•	otat käyttöön järjestelmiä, valvontamenetelmiä ja
käytäntöjä, kuten koulutusta sekä seuranta- ja

ja alihankkijoillesi
•	noudatat Kemiran turvallisuusvaatimuksia, kun

auditointijärjestelmiä, jotka edistävät sovellettavien

työskentelet tai vierailet Kemiran tiloissa, ja suoritat

lakien ja näiden liiketapaperiaatteiden noudattamista.

tarpeelliset turvallisuuskoulutukset.
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Tuotteiden turvallisuus,
laatu ja vastuullisuus

Näiden liiketapaperiaatteiden
noudattaminen

Jos olet tuotteiden toimittaja, odotamme, että:

Saatamme pyytää sinua todistamaan, että noudatat

•	tunnistat ja etsit mahdollisuuksia pienentää

näitä liiketapaperiaatteita. Voimme pyytää sinua

tuotantosi ja tuotteidesi mahdollisia ympäristöhaittoja

täyttämään itsearviointikyselyn, hankkimaan

tuotteiden elinkaaren aikana

todistuksen, antamaan kolmannen osapuolen arvioida

•	varmistat, että tuotteesi kehitetään ja valmistetaan

toimintaasi tai järjestämään auditoinnin paikan päällä.

tiukimpien eettisten periaatteiden ja
turvallisuusstandardien mukaisesti
•	noudatat tuotteiden turvallisuutta koskevia lakeja ja

Kanssasi solmittujen sopimusten sisällöstä huolimatta
keskustelemme kanssasi siitä, kuinka sinun pitää

määräyksiä ja annat tarvittaessa tietoa kemikaalien

parantaa toimintaasi, jos et täytä näiden

vaaroista ja turvallisesta käytöstä.

liiketapaperiaatteiden vaatimuksia. Jos rikot näitä
liiketapaperiaatteita olennaisesti, pidätämme oikeuden

Kemiran lupaukset liikekumppaneilleen

päättää kanssasi solmitut sopimukset ja/tai lykätä
keskeneräisiä liiketoimia ja -tapahtumia.

Lupaamme liikekumppaneillemme, että:
•	valitsemme liikekumppanimme ja kohtelemme heitä
aina oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti

Jos epäilet tai havaitset toimintaa, joka on näiden
liiketapaperiaatteiden vastainen, kehotamme

•	harjoitamme liiketoimintaamme eettisesti

ilmoittamaan siitä Ethics & Compliance -toiminnolle

•	noudatamme sovittujen sopimusvelvoitteiden ehtoja

(sähköpostiosoite: compliance@kemira.com). Kaikki

ja reagoimme poikkeustapauksiin nopeasti
•	varmistamme, että toimittajiemme vastuullisuus on

ilmoitukset käsitellään niin luottamuksellisesti ja
nimettömästi kuin mahdollista.

osa toimittajien valintaprosessia ja että
vastuullisuuskriteereitä käytetään tarvittaessa
sopimuksia tehtäessä
•	pyrimme varmistamaan, että liikekumppanimme
ymmärtävät nämä liiketapaperiaatteet ja noudattavat
niitä.
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