
 
 

HHLA Tarnijate Käitumisjuhend 
 

Oma suhetes töötajate, klientide, tarnijate, kon-

kurentide ja teiste sidusrühmadega püüdleb 

HHLA suhete poole, mida iseloomustab 

terviklikkus, õiglus, vastutus ja jätkusuutlikkus, 

ning loodab, et tema tarnijad järgivad neid põhi-

mõtteid, mida on allpool üksikasjalikumalt 

kirjeldatud oma ärisuhetes. 

 

1. Rakendusala 

 

Käesolevat Tarnijate käitumisjuhendit kohal-

datakse kõigi füüsiliste ja juriidiliste isikute  

suhtes,kes müüvad või osutavad kaupu või  

muid teenuseid, kas otse või kolmandate isikute 

kaudu, nt sidusettevõtted, jaotuspartnerid, all-

töövõtjad või agendid (edaspidi „tarnijad”),  

HHLA valdusettevõtjale või kontserni äriühing-

utele, milles HHLA´l on otsene või kaudne  

osalus üle 50% (edaspidi „HHLA”). 

HHLA tarnijad peavad tegutsema käesolevas  

Tarnija käitumisjuhendis kirjeldatud õiguslike ja  

eetiliste põhimõtete kohaselt. Tarnija peaks  

need nõuded üle andma ka oma tarneahelas. 

 

2. Tegevuse põhinõuded 

 

2.1 Inimõigused 

HHLA austab ja järgib inimõigusi, nagu on  

väljendatud ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon-

is. HHLA tugineb oma tegevuses ka Ühinenud  

Rahvaste Organisatsiooni ülemaailmse kokku-

leppe (UNGC) põhimõtetele, mis on samuti  

Euroopa Liidus peamine mure. Eeldatakse, et  

tarnijad järgivad inimõigusi ja Rahvusvahelise  

 

 

 

Tööorganisatsiooni (ILO) peamisi standardeid. 

Laste tööjõud 

HHLA lükkab tagasi igasuguse lapstööjõu vormi, 

mis on määratletud ILO põhiliste töönormide ja 

ÜRO inimõiguste nõukogu põhimõtetega.  

Eeldatakse, et tarnijad keelavad laste töö ning  

noorte töötajate palkamisel järgivad vastava  

seadusliku miinimumvanuse suhtes kohalikke  

seadusi. 

Sunnitöö 

HHLA lükkab tagasi igasuguse sunniviisilise töö  

või inimkaubanduse. Eeldatakse, et tarnijad ei  

talu ega saa kasu sunniviisilisest tööjõust,  

näiteks sunniviisilise orjastamise, vägivalla 

ähvardused distsiplinaarsetel eesmärkidel 

või muud sarnased meetmed. 

Diskrimineerimine 

HHLA eeldab, et tema tarnijad edendavad 

töötajate võrdset kohtlemist. Töötajat ei tohi 

diskrimineerida, sõltumata tema kultuurilisest 

taustast, nahavärvist, rahvusest, soost, 

seksuaalsest sättumusest, religioonist, 

poliitilistest vaadetest, vanusest, füüsilistest 

omadustest või välimusest. 

Ühinemisvabadus 

HHLA edendab aktiivselt töötajate osaluse kor-

raldamist. Seetõttu eeldatakse, et tarnijad aus-

tavad oma töötajate õigusi vastavalt siseriikliku-

le õigusele, nt ühinemis vabadus, liitumine 

ametiühingutega,  töötajate nõukogude moodu

stamine ja kasutama kollektiivläbirääkimiste 

õigust. 
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2.2 Töötervishoid ja tööohutus 

HHLA tagab ohutud ja inimlikud töötingimused 

ning edendab terviseteadlikku käitumist. HHLA 

ootab, et tarnijad hoolitseksid oma töötajate 

kaitse ja tervise eest ning järgiksid kohaldatavai

d siseriiklikke õigusakte. 

Töökeskkond 

HHLA eeldab, et tema tarnijad loovad õiglased, 

ohutud ja tervislikud töötingimused. Eeldatakse,

 et terviseohud on välistatud või minimeeritud 

ning vastavalt kohaldatavatele siseriiklikele re-

gulatsioonidele on tagatud töö- ja vaheaegade, 

puhke - ja puhkuseperioodide, töötasu ning rase

dus - ja sünnituspuhkuse/isapuhkuse järgimine. 

Hädaolukorra valmisolek 

HHLA ootab, et tema tarnijad rakendaksid ette-

vaatusabinõusid esmaabi, tulekaitse, inimeste 

päästmisele ohualadelt ja tõhusale häiretele rea

geerimise eest ettevõttes. 

2.3 Keskkonnakaitse/jätkusuutlikkus 

HHLA kiirendab jätkusuutlike, keskkonnasõbrali

ke tehnoloogiate arendamist ja levikut ning 

edendab jätkusuutlikkust ja keskkonna 

teadlikkust. 

Tarnijatelt eeldatakse, et nad järgivad kõiki 

 keskkonnakaitsealaseid õigusnorme ja  võima-

luste piires kliimasõbralikke tooteid, et 

vähendada heitkoguseid ja energiatarbimist ja 

kaitsta keskkonda. 

2.4 Käitumine ärikeskkonnas 

HHLA omistab suurt tähtsust kõigi äripartnerite 

õiglasele kohtlemisele, mis on üks ettevõtlus-

koostöö põhinõudeid. HHLA ootab, et tema 

tarnijad tagaksid õiglusel ja vastutusel põhineva 

korporatiivpoliitika ning täidaksid kõiki asja-

kohaseid õiguslikke nõudeid. 

Tasuta konkurss 

HHLA ootab, et tema tarnijad järgiksid kohal-

datavaid konkurentsi - ja monopolide vastaseid 

eeskirju ning ei osaleks konkurentidega 

sõlmitud ebaseaduslikes kokkulepetes ega 

edastaks teavet ilma loata või sõlmiks konku-

rentsi piiravaid õigusvastaseid kokkuleppeid. 

Korruptsiooni ennetamine 

HHLA ootab, et tema tarnijad tagaksid korup-

tsioonivastaste seaduste järgimise ja kindlustaks

, et nende töötajad ei võtaks vastu, nõuaks ega 

annaks põhjendamatuid hüvesid. Tarnijatelt eel-

datakse, et nad tegutsevad mis tahes 

korruptsiooni vormi vastu ja keelavad selle. 

Huvide konfliktide ennetamine 

HHLA eeldab, et tarnijad teevad oma äri 

suhetes HHLA-ga otsuseid üksnes objektiivsete 

ja faktiliste kriteeriumide alusel ning et nad 

väldivad huvide konflikte erahuvide või muu 

tegevuse, sealhulgas sugulaste või muude seotu

d isikute tegevuse kaudu. 

Konfidentsiaalse teabe ja andmekaitse  

HHLA eeldab, et tema tarnijad kaitsevad HHLA, 

tema klientide või muude tarnijate või äri-

partnerite usaldatud konfidentsiaalset teavet. 

Konfidentsiaalset teavet võib kasutada ja avalda

da ainult HHLA poolt lubatud viisil. Samuti tuleb 

tagada töötajate ja äripartnerite erikaitse, 

õiguspärastel eesmärkidel kasutamise soodus-

tamine ning isikuandmete kasutamine kohal-

datavate õigusaktide alusel võetavate asja 

kohaste meetmete lihtsustamisega. 
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3 Vastavus Tarnija käitumiskoodeksile 

 

HHLA võib eespool nimetatud põhimõtete ja 

nõuete täitmist üle vaadata tarnijate poolt 

esitatud enesedeklaratsioonide kaudu või 

põhjendatud kahtluse korral, nt kui ärisuhte 

seisukohast oluliste tarnijate suhtes algatatakse 

administratiiv- või kriminaalmenetlus, samuti ka 

läbi tarnijate auditite või muul sobival viisil. 

Kui kohaldatavad õigusnormid on HHLA-s 

kohaldatavatest eeskirjadest rangemad, kehtiva

d need sätted. 

Käesoleva Tarnijate käitumisjuhendi 

põhimõtete ja nõuete olulise rikkumise korral 

on HHLA-l õigus lõpetada ärisuhte raames 

sõlmitud lepingulised suhted viivitamata, kas 

täielikult või osaliselt. 

 

4  Leping Tarnija toimimisjuhendiga 

 

HHLA tarnijana toetame HHLA-tarnijate 

käitumisjuhendit, kohustudes oma ettevõtet ja 

kõiki sidusettevõtteid vastama asjakohastele 

nõuetele. Samuti soovitame oma tarnijatel seda 

tagada. 

 käesolevaga tunnistame HHLA Tarnijate 

käitumis juhendit meie ärisuhte raames ja 

HHLA-ga selles kontekstis sõlmitud lepinguid. 

 Me tunnistame, et me järgime eespool nime- 

tatud põhimõtteid ja nõudeid, kohaldades oma 

ettevõttes samaväärset käitumisjuhendit (mis 

on lisatud lisana). 

(Märkige vastavalt vajadusele) 

Me oleme selle deklaratsiooniga seotud kuni ed

asise teatamiseni. See deklaratsioon aegub, kui  

 

asendame selle HHLA esitatud uuendatud versi

ooni/deklaratsiooniga. Kui me tahame sellest de

klaratsioonist hoiduda, teavitame HHLA-d 

kirjalikult, mille tulemusena on HHLA-l p. 

3. alusel antud õigused lepinguliste suhete  

lõpetamiseks ärisuhte kontekstis. 

 

 

_____________________________________ 

Kuupäev, tarnija allkiri ja tempel 

 


