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OÜ Helmetal IMS tarnijate käitumiskoodeks 

 

Sissejuhatus 

 

OÜ Helmetal IMS`I eesmärk on pakkuda parimat kvaliteeti tootmisturul. Meie jaoks on 

kliendid, aus ning läbipaistev suhtlemine ja uuenduslikkus meie põhiväärtused – seega on 

meie tugevus olla kõrgelt hinnatud metallitöötlemise ja projekteerimisega tegele ettevõte. 

Käesolev tarnija käitumiskoodeks on loodud väärtuste põhjal, mille järgi OÜ Helmetal IMS 

tegutseb ja OÜ Helmetal IMS eeldab, et tema tarnijad jälgivad käitumiskoodeksit täielikult. 

OÜ Helmetal IMS`i soov on, et käesolev käitumiskoodeks oleks selge meeldetuletus, et tuleb 

olla järjepidevalt vastutustundlik ja alati aus. 

 

Seadused 

 

OÜ Helmetal IMS tarnijad jälgivad kõiki kohaldatavaid seadusi ja määrusi. 

 

Eetiline käitumine, õiglane konkurents 

 

Tarnijad on kohustatud järgima õiglase konkurentsi põhimõtteid ning mitte osalema 

korruptsioonis. Kõik kingitused, mida pakume ja võtame vastu, on tagasihoidlikud. 

 

Inimõigused, võrdne kohtlemine 

 

Tarnija peab austama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi ning peab oma töötajaid 

kohtlema võrdselt ja õiglaselt ning ei tohi töötajaid kuidagi diskrimineerida. 

 

Lapstööjõud 

 

Tarnija ei võta tööle inimesi, kes on nooremad kui koolikohustuslik vanus või nooremad kui 

15-aastased. Tarnija tagab, et nooremad kui 18-aastased inimesed ei töötaks tingimustes, mis 

ohustavad nende haridust, tervist või turvalisust. 

 

Austus ja väärikas kohtlemine, õiglane tasu 

 

Tarnija kindlustab, et tema töösuhted ei põhjusta töötajatele ebakindlust, sotsiaalselt või 

majanduslikult kaitsetut olukorda.  

Tarnija tagab, et tema töötajatele makstav tasu on kooskõlas riiklikult kehtestatud 

miinimumpalga sh ületundide, tasustatud puhkuse ja kohustuslike hüvitistega seotud 

nõuetega. 
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Ühinemisvabadus  

 

Tarnija austab ja tunnustab oma töötajate õigusi asutada vabalt ühendusi ja pidada 

kollektiivläbirääkimisi vastavalt kõikidele kehtivatele seadustele ja määrustele. 

 

Turvalisus ja ohutus 

 

Tarnija tagab, et tema töötajatel on tervislik ja ohutu keskkond töötamiseks.  

Tarnija tagab ka, et tema tooted ja teenused töötatakse välja koos teabega, et nende 

sihtotstarbeline kasututamine on ohutu. 

 

Keskkond 

 

Tarnija kohutus on arvestada keskkonnaohutusega kõiges ja minimeerima kahjulikud 

keskkonnamõju (d) ja selleks on tarnijal olemas keskkonnaalaaste kohuste täitmiseks aja- ja 

asjakohane lähenemisviis - tarnija rakendab energiasäästlikke lahendusi sh ringmajandust. 

 

Suhtlus 

 

Tarnija info edastamisel oma koostööpartneritele on erapooletu, läbipaistev, täpne ja aus. 

Hästi ettevalmistatud ja planeeritud kommunikatsioon toetab edukaid ärieesmärke. 

 

Jätkusuutlikkus 

 

Jätkusuutlikkus ja pikaajaline elujõulisus ning edu sõltub paljuski sellest, kuidas tullakse 

toime sotsiaalsete, keskkonnaalaste, turukeskkonna muutuste ja mõjudega. Oluline on leida 

erinevate osapoolte huve arvestavad lahendused tööjõuturu, keskkonnaressursside kallinemise 

ning organisatsiooni tegevuse ühiskondliku mõjuga seotud probleemidele.  

 

Koodeksist kinnipidamine 

 

OÜ Helmetal IMS tarnijad täidavad ja järgivad käesoleva koodeksi kõiki punkte ning võtavad 

OÜ Helmetal IMS`ga koheselt ühendust, kui tekib küsimusi käesoleva koodeksi 

rakendamises. 
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