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Jula AB tegevusjuhis 

Jula AB visioon on muuta isetegijate ja professionaalide elu kõikjal maailmas lihtsamaks. Oma visiooni 
viime me ellu pakkudes madala hinnaga koduremonditooteid.  
 
Me teadvustame endale, et meie äritegevusel on mõju inimeste eludele ja keskkonnale nii kohalikul 
tasandil kui ülemaailmselt. Oma visiooni elluviimiseks me tunnistame, et meie vastutus ei piirne ainult 
meie toodetega. Me usume kindlalt tihedasse koostöösse oma tarnijatega, võttes muuhulgas selgema 
keskkonnaalase ja sotsiaalse vastutuse kogu meie tarneketis. See on hea kvaliteedi, ressursside 
säästva kasutamise ja madalate hindade eeltingimus.  

 
Teadlikkus, usaldus ja pidev arendustöö on aluseks pidevale kasvule koos tarnijatega, kes jagavad 
meie väärtusi ja eesmärke.  
 
Jula tegevusjuhise otstarve on kehtestada üldised põhimõtted ja standardid ning sätestada meie 
nõuded Julale ja oma tarnijatele. Jula on kehtestanud järgmised põhimõtted ja me ootame oma 
tarnijatelt samade nõuete järgimist: 

- eetiline ja vastutustundlik käitumine kõikides meie ärivaldkondades 
- kõikide isikute õiguste austamine 
- keskkonnasäästlikkus 

Jula tegevusjuhis kohaldub kõikidele tarnijatele ja nende alltöövõtjatele ning alltarnijatele, kes on 
seotud toodete ja teenuste valmistamise või tarnimisega Julale. Tarnijate kohustus on teavitada oma 
töötajaid ja tarneahelat Jula tegevusjuhise osas ning kindlustada selle rakendamine ja järgimine. 
 
Tegevusjuhise lühiversioon, punkt 5, peab olema nähtaval kohal üldkasutatavas ruumis töötajate 
ühises keeles kõikides rajatistes, kus Jula jaoks tooteid valmistatakse. 
 
Need nõuded on vastavuses ÜRO algatusega Global Compact, mis põhineb ÜRO inimõiguste 
ülddeklaratsioonil (1948), ILO töö põhimõtete ja -õiguste deklaratsiooniga (1998), Rio de Janeiro 
keskkonna- ja arengudeklaratsiooniga(1992) ja ÜRO korruptsioonivastasel konventsiooniga (2000). 
 

ÕIGUSLIKUD NÕUDED 

Lisaks antud juhise nõuete täitmisele peavad tarnijad järgima ka kõiki siseriiklikke seadusi ja määrusi 
kui ta teisi kohalduvaid standardeid (nt tootmistavad, muud tegevusjuhised) ja teisi asjakohaseid 
seadusandlikke nõudeid, sõltuvalt sellest, millised on rangemad.  

 

INIMÕIGUSED JA TÖÖJÕUD 

1. Õiglane kohtlemine 

Tarnijad on kohustatud kohtlema iga töötajat lugupidamise ja väärikusega ja ei tohi kasutada kehalist 
karistust, ähvardusi, vägivalda ega muid füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise ega suulise ahistamise 
vorme. 

2. Tööaeg ja töötasu 

Maksimaalne lubatud töötundide arv nädalas on kehtestatud seadusega, kuid see ei tohi regulaarselt 
ületada 48 tundi ja maksimaalne lubatud ületundide arv nädalas ei tohi ületada 12 tundi. Ületunnitöö 
peab alati toimuma vabatahtlikkuse alusel. Töötajatel on õigus saada vähemalt üks vaba päev iga 
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.   

Kõikidel töötajatel on õigus saada kirjalik tööleping.  

Töötajatele makstakse vähemalt seadusest tulenevat miinimumtöötasu ja kõikidele töötajatele 
hüvitatakse tehtud ületunnitöö vastavalt õigusaktide nõuetele. Tükitöö tegijaid ei tohi jätta ilma 
ületunnitöö hüvitamise õigusest. 
 

http://www.ilo.org/declaration/
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Töötasu tasutakse regulaarselt ja tähtaegselt kõikidele töötajatele. Töötasu makstakse vähemalt kord 
kuus. Tarnijal ei ole lubatud töötaja töötasu kinni pidada. 

Tarnija on kohustatud pidama täpset ja täielikku kohaloleku arvestust ja palgaarvestust, 
dokumenteerides iga töötaja, sh tükitööliste ja ajutiste tööliste töötunnid ja töötasu maksmise.  

3. Lapstööjõud ja noored töötajad 

Tarnijad ei tohi kasutada lapstööjõudu. Tööle võtta ei tohi ühtegi isikut, kelle vanus jääb alla 15 
eluaasta (või 14, kui see on siseriiklikus seaduses nii sätestatud) või kelle vanus jääb alla õigusaktides 
sätestatud töölevõtmise vanusepiiri, kui see on kõrgem kui 15. 

Tarnijad rakendavad kõiki asjakohaseid meetmeid kindlustamaks, nende tootmiskohas või alltarnijate 
juures ei kasutata mingit lapstööjõudu. Tarnijad kohustuvad säilitama ametlikud dokumendid iga 
töötaja kohta, mis tõendavad töötaja sünniaega.  

Tarnijad, kes palkavad noori töötajaid, kes on vanemad kui õigusaktides sätestatud vanuse alampiir, 
kuid kes on nooremad kui 18 eluaastat, peavad järgima selliste isikute suhtes kehtivaid seadusi ja 
määrusi. Noored töötajad ei tohi teha tööd, mis on ohtlik, segab lapse õppimist või kahjustab lapse 
tervist või füüsilist, hingelist, vaimset, moraalset või sotsiaalset arengut. 

4. Sunniviisiline töö 

Mis tahes sunniviisilise töö ja võlaorjuse kui ka vangide ja ebaseadusliku tööjõu kasutamine on 
keelatud. See hõlmab ka kõiki sunniviisiliste lepingute vorme. Ühtegi töötajat ei tohi tööl mistahes 
ajaks tema tahte vastaselt kinni pidada. Tarnija peab lubama töötajatel lahkuda tehase territooriumilt, 
kui nende vahetus lõpeb ja tarnija ei tohi kinni pidada ID-kaarte ega tagatisi nõuda. 

5. Ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õigus  

Tarnija ei tohi sekkuda töötajate õigusesse luua nende enda valitud ametiühinguid ja muid ühinguid 
ning nendega ühineda ja pidada kollektiivläbirääkimisi. 

Tarnija keelab nende töötajate esindajate või töötajate diskrimineerimise, karistused, ähvardused ja 
ahistamise, kes osalevad seaduslikes ja rahulikes ametiühingute tegevustes. 

Kui ametiühingud ei ole antud tegevusvaldkonnas lubatud või kui on lubatud vaid riigi volitatud 
organisatsioonid, kohustub tarnija soodustama ja mitte takistama alternatiivseid meetmeid, mis 
võimaldavad töötajatel koguneda iseseisvalt, et arutada tööga seotud küsimusi ning luua foorum tööga 
seotud probleemide esitamiseks juhtkonnale. 

6. Mittediskrimineerimine 

Tarnija ei osale diskrimineerimises ega toeta seda rassilise, soolise, vanuse, poliitiliste seisukohtade, 
religiooni, etnilise ja rahvusliku päritolu, veendumuste, perekonna või emaduse seisu, tervise, 
seksuaalse sättumuse, haiguse või puude, töötajate organisatsioonidesse, sh ametiühingutesse 
kuulumise või muude isiklike tunnuste alusel tööle värbamisel ja töötamise ajal. Kõik otsused, mis 
puudutavad töölevõtmist, hüvesid, koolitust, edutamist, distsipliini, lepingu lõpetamist, pensionile 
jäämist või muud tööga seotud otsused peavad tuginema asjakohastel ja objektiivsetel kriteeriumitel. 

 

TERVIS JA OHUTUS  

7. Ennetamne ja kaitse töökohal 

Tarnijad on kohustatud võimaldama töötajatele turvalise ja tervisliku töökoha vastavalt kehtivatele 
seadustele ja määrustele. Töötajad ei tohi kokku puutuda ohtlike protsesside, kemikaalide, ainete ega 
tehnoloogiatega. 

Kui kokkupuude on vältimatu, peavad kõik nendega kokku puutuvad töötajad olema varustatud 
vajalike kaitsevahenditega. Nõuetekohased töökaitse- ja ohutusvahendid peavad olema 
kättesaadavad tasuta kasutamiseks kõikidele töötajatele, kes töötavad kahjulikus ja potentsiaalselt 
ohtlikus tööpiirkonnas. Ehituskonstruktsioonid, kõik masinad ja muud seadmed peavad olema 
kasutamiseks ohutud ning vajadusel varustatud ohutusseadistega, et ennetada vigastusi.  
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Töökohta tuleb ennetavalt hooldada, et kaitsta töötajaid tööga seotud ohtude eest ning tagada head 
töötingimused.  

Tarnija varustab kõik töötajad tasuta puhta joogiveega ja piisava arvu puhaste ja hügieeniliste 
tualettruumidega koos pesemisvõimalusega nii meestele kui naistele. 

Kõikidele uutele või uuesti tööle määratud töötajatele ja juhtidele tuleb korraldada regulaarseid ja 
dokumenteeritud ohutusalaseid koolitusi. Tarnijad korraldavad töökohal tuleohutusalase väljaõppe 
ning kindlustavad tuletõrjevahendite olemasolu. Tulekustutid peavad olema nõuetekohaselt tähistatud 
ja täielikult täidetud. Avariiväljapääsud peavad olema selgelt tähistatud ja vabad.  

Tarnijad kohustuvad tagama esmaabivahendite ja vastava väljaõppega töötajate olemasolu ja 
kättesaadavuse töökohal.  

8. Kemikaalide käitlemine 

Tarnijad peavad rakendama meetmeid, et kindlustada kemikaalide ja ohtlike ainete käitlemine, 
hoiustamine ja kõrvaldamine ohutul viisil ning tagada vastav väljaõpe. Kemikaale sisaldavad 
konteinerid tuleb nõuetekohaselt märgistada ja ohutult hoiustada. Nimekiri kõikidest tootmises 
kasutatavatest kemikaalidest koos kemikaali kehtiva ohutuskaardiga peab olema kättesaadav 
töökohal kohalikus keeles. 

9. Majutus  

Majutus, nt tarnija pakutav ühiselamu, peab olema ohutu ja hügieeniline ning vastama töötajate 
peamistele vajadustele osas, mis puudutab hoone konstruktsiooni, ruumikust, temperatuuri, valgust, 
ventilatsiooni, söögitegemist, veerajatisi ja sanitaarruume, privaatsust ja kättesaadavust. 

 

KESKKONNAKAITSE 

10. Keskkond – Üldine 

Tarnijad peavad järjepidevalt tegelema keskkonnamõju parandamisega kõikides toimingutes ja 
toodete elutsüklis. See hõlmab teadlikkust keskkonnaaspektide ja -mõju osas ning nende jälgimist, 
sealhulgas, kuid mitte ainult: 
− tootealased küsimused, s.o disain, pakend, transport, kasutus ja ringlussevõtt/kõrvaldamine 
− loodusvarade, energia ja vee vähene kasutamine 
− õhku, vette ja pinnasesse paiskuvad heited või saaste 
− ohtlike ja mitteohtlike jäätmete käitlemine 
− ohtlike ainete käitlemine 
− müra, lõhnaainete ja tolmu eraldumine  
 
Tarnija on kohustatud kindlustama ja näitama üles keskkonna pidevat parandamist läbi ennetava 
lähenemisviisi ja vastutustundliku juhtimise. 
 
Tarnija on kohustatud tagama, et kõik kemikaalid ja ohtlikud ained, mida Jula toodete valmistamisel 
kasutatakse, vastavad Jula nõuetele. Tarnija on kohustatud rakendama asenduspõhimõtet ja 
tegelema järjepidevalt ohtlike ainete asendamisega vähemohtlike ainetega.  
 
Tarnijad peavad olema hästi informeeritud ja järgima keskkonnanõudeid vastavalt siseriiklikele 
seadustele, määrustele ja tööstusstandarditele.  

11. Jäätmed 

Kõik jäätmed, eriti ohtlikud jäätmed, tuleb hoiustada, käidelda ja nende eest hoolt kanda viisil, mis 
vastab siseriiklikule õigusele ja vastutustundlikult, mis takistab õhu, maa ja vee saastumist, ennetab 
süttimisohtu ja kindlustab töötajate tervise ja ohutuse. 
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12. Reovesi 

Tarnijad on kohustatud rakendama meetmeid, et vältida vee saastumist, ennetades ja vähendades 
reovee heidet.  

Tarnija peab reovett kohapeal nõuetekohaselt käitlema või juhtima reovee selleks lubatud välisesse 
reoveepuhastisse, et vähendada mõju veekeskkonnale. 

LOOMADE KOHTLEMINE 

Tarnijad on kohustatud kohtlema loomi vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja rahvusvaheliselt 
tunnustatud meetoditele. Kõik loomad, kes on inimeste omanduses või kontrolli all, tuleb hoida 
tingimustes, mis vastavad nende liikide füsioloogilistele ja käitumuslikele vajadustele.  

Looma heaolu saab pidada heaks, kui isend on terve ega kannata. Loomade kaitsmine hõlmab 
ebavajalike kannatuste vältimist, kindlustades hea elukvaliteedi või humaanse surma. 

 

KORRUPTSIOONIVASTANE VÕITLUS 

Tarnijad ei osale korruptsiooni üheski vormis, sh altkäemaksus, pistises, pettuses ega 
väljapressimises. Tarnijad ei võta ühtegi meedet, mis võiks rikkuda mis tahes kohalduvat 
altkäemaksuvastast seadust või regulatsiooni. 

RAKENDAMINE JA JÄLGIMINE 

 
Tarnijad edastavad selle tegevusjuhise kõikidele töötajatele ja alltarnijatele, kes on kaasatud Jula 
toodete valmistamise protsessi. Tarnijal peavad olemas olema kõik kirjalikud korrad selle kohta, 
kuidas tõstatada Jula tegevusjuhisega seotud küsimusi ja kaebusi, nt seoses diskrimineerimise, 
ahistamise või väärkohtlemisega. Töötajad peavad olema hästi kursis nende kaebuste esitamise 
kordadega. 

Kõik tarnijad peavad andma Julale viimase nõudmisel teada tehase aadressi, kus tellimus 
valmistatakse. 

Tarnijad annavad Julale ja tema esindajatele loa kontrollide läbiviimiseks. Neid võib läbi viia 
etteteatamisel või etteteatamata igal ajal kõikides tootmiskohtades, sh alltarnijate juures, kus Jula 
tooteid valmistatakse, et tagada vastavus Jula tegevusjuhisele. Julal või Julat esindaval kolmandal 
osapoolel peab olema vaba juurdepääs kõikidele asjakohastele andmetele, dokumentidele ja 
tootmiskohtadele. 

 

 

  



 
 

Jula AB, Box 363 SE-532 24 Skara ROOTSI, Telefon HQ: +46 511-246 00 Tegevusjuhis 2017 ET 

www.jula.com  Lk 5 / 5 

 

 

Jula tegevusjuhis  

– Lühiversioon 

 

Ahistamine, väärtkohtlemine ja distsiplinaarmeetmed (õiglane kohtlemine) 

Tarnijad on kohustatud kohtlema iga töötajat lugupidamise ja väärikusega ja ei tohi kasutada kehalist karistust, 
ähvardusi, vägivalda ega muid füüsilise, seksuaalse, psühholoogilise ega suulise ahistamise vorme. 

Makstakse äraelamist võimaldavat töötasu 

Töötajatele makstakse vähemalt seadusest tulenevat miinimumtöötasu ja kõikidele töötajatele hüvitatakse tehtud 
ületunnitöö vastavalt õigusaktide nõuetele. 

Töötunde ei ole üleliia 

Maksimaalne lubatud töötundide arv nädalas ei tohi regulaarselt ületada 48 tundi ja maksimaalne lubatud 
ületundide arv nädalas ei tohi ületada 12 tundi. Töötajatel on õigus saada vähemalt üks vaba päev iga 
seitsmepäevase ajavahemiku jooksul.   

Lapstööjõudu ei kasutata 

Tööle ei tohi võtta ühtegi isikut, kelle vanus jääb alla 15. eluaasta 

„Laps“ on määratletud kui iga isik, kes on noorem kui 15 eluaastat või noorem kui õigusaktides sätestatud 
töölevõtmise vanuse alampiir, kui see on kõrgem kui 15. Noored töötajad, kes on nooremad kui 18 eluaastat, ei 
tohi töötada töödel, mis võivad olla ohtlikud. 

Tööd tehakse vabatahtlikkuse alusel 

Ühtegi sunniviisilise töö või võlaorjuse vormi ei aktsepteerita. Tarnija peab lubama töötajatel lahkuda tehase 
territooriumilt, kui nende vahetus lõpeb ja tarnija ei tohi kinni pidada ID-kaarte ega tagatisi nõuda. 

Ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õigus 

Tarnija kohustub soodustama ja mitte takistama alternatiivseid meetmeid, mis võimaldavad töötajatel koguneda 
iseseisvalt, et arutada tööga seotud küsimusi ning luua foorum tööga seotud probleemide esitamiseks 
juhtkonnale. 

Mingit diskrimineerimist ei rakendata 

Töölevõtmisel, hüvitiste maksmisel, koolituste võimaldamisel, edutamisel, lepingu lõpetamisel või pensionile 
jäämisel ei toimu mingit diskrimineerimist rassilisel, kastisüsteemi, rahvusliku päritolu, religiooni, vanuse, puude, 
soo, perekondliku seisu, seksuaalse sättumuse, ühingusse kuulumise või poliitilise kuuluvuse alusel. 

Töötingimused on ohutud ja hügieenilised 

Töötajad ei tohi kokku puutuda ohtlike protsesside, kemikaalide, ainete ega tehnoloogiatega. Nõuetekohased 
töökaitse- ja ohutusvahendid on kättesaadavad kõikidele töötajatele, kes töötavad kahjulikus ja potentsiaalselt 
ohtlikus tööpiirkonnas. 

 

Täisversiooni vaata aadressilt www.julasupplier.com/Code-of-conduct 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÕTA JULAGA ÜHENDUST 

Kui tarnijad antud tegevusjuhist rikuvad, siis me tahame sellest 
teada.  

Palun teatage meile nendest küsimustest 
veebilehewww.julasupplier.com/report-issue kaudu, telefoni teel 
või täites vastava vormi. Võite kirjutada meile oma kohalikus 
keeles. Kogu teave, mis te meile annate, on rangelt salajane ja 
teie isikuandmed on kaitstud. 

TEGEVUSJUHIS PEAB OLEMA ASETATUD NÄHTAVALE KOHALE 

ÜLDKASUTATAVAS RUUMIS TÖÖTAJATE KOHALIKUS KEELES 

KÕIKIDES RAJATISTES, KUS VALMISTATAKSE TOOTEID OTSE 

JULALE. 

 

http://www.julasupplier.com/Code-of-conduct
http://www.julasupplier.com/report-issue

