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Toimitusketjun turvallisuusvaatimukset
Taustaa
Stora Enso on hakeutunut Euroopan unionin tullin lanseeraamaan AEO-sertifiointiohjelmaan ja täyttää nyt
tulliprosessit ja toimitusketjun turvallisuuden kattavan AEO-sertifikaatin saamiseen ja ylläpitämiseen vaaditut
edellytykset.
Valtuutettu taloudellinen toimija (Authorized Economic Operator, AEO) on toimija, jonka
tullitoimintaan voi luottaa.
AEOF-todistus - Yksinkertaistetut menettelyt sekä vaarattomuus ja turvallisuus myönnetään
vakiintuneelle taloudelliselle toimijalle, joka noudattaa tullivaatimuksia, jolla on käytössään riittävä
kirjanpitojärjestelmä, joka on vakavarainen ja joka täyttää riittävät turvallisuusnormit.
Valtuutetut taloudelliset toimijat ovat vastuussa ainoastaan omasta osastaan toimitusketjua, mutta
ne ovat myös riippuvaisia liikekumppaneidensa turvallisuusnormeista varmistaakseen hallussaan
olevan tavaran turvallisuuden.
Täyttääkseen vaatimukset AEO-toimijoiden tulee uusia sopimuksia laatiessaan vaatia
liikekumppania arvioimaan ja kehittämään toimitusketjunsa turvallisuutta ja, niin pitkälle kuin se
kumppanin liiketoimintamallin puitteissa on käytännöllistä, sisällyttää tällaisia vaatimuksia
sopimuksiin.
AEO-toimija voi vaatia toimittajalta dokumentaatiota pystyäkseen osoittamaan, että on pyrkinyt
varmistamaan, että toimittaja täyttää nämä vaatimukset. AEO-toimija voi myös tutustua
sopimuskumppania koskevaan kaupalliseen tietoon ennen sopimuksen tekemistä.
AEO-vaatimuksia koskevaa materiaalia löytyy Euroopan unionin verotus- ja tullitoimintaa koskevilta sivuilta,
joihin pääsee alla olevasta linkistä.
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_en.htm

Vaatimukset toimittajille
Vastatakseen AEO-toimitusketjun turvallisuutta koskeviin vaatimuksiin Stora Enson toimittajien tulee ottaa
käyttöön sisäisesti ja suhteessaan toimittajiinsa AEO-asetuksen
mukaiset prosessit ja valvoa ja seurata poikkeamia sekä toteuttaa niiden vaatimat toimenpiteet.

Kriteerit:



Menettely- ja seurantakäytäntöjen tulee olla dokumentoituja, koko organisaation tiedossa ja kaikkien
käyttäjien saatavilla ja niitä on tarkasteltava säännöllisesti.
Toimittajalla tulee olla asianmukaiset menettelyt asiakirjojen ja tietojen arkistoimiseksi ja tietojen
häviämisen estämiseksi.
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Toimittajalla tulee tarvittaessa olla käytössään turvallisuusmenettelyjä, joilla estetään luvaton pääsy
tavaroihin ja niihin liittyvään tietoon toimitusketjun eri vaiheissa.
Tarvittaessa on oltava käytössä menettelyt tuonti- ja vientikieltojen ja -rajoitusten alaisen tavaran
käsittelylle. Lisäksi on oltava käytössä menettelyt tämän tyyppisen tavaran erottamiseksi muusta
tavarasta.
Toimittajalla tulee olla käytössään toimenpiteet, joiden avulla sen omat toimittajat voidaan selkeästi
tunnistaa kansainvälisen toimitusketjun turvallisuuden varmistamiseksi.
Yrityksen on lainsäädännön sallimissa puitteissa tehtävä turvallisuustarkastuksia turvallisuusherkissä
tehtävissä työskenteleville työntekijöille ja vähintäänkin varmistettava rekrytoimansa työntekijän
henkilöllisyys.
Yrityksen on varmistettava, että sen asianomainen henkilöstö osallistuu turvallisuuskoulutuksiin ja on
tietoinen toimitusketjuun liittyvistä turvallisuusriskeistä.
Toimittajan on välittömästi ilmoitettava tilaajan yhteyshenkilölle kaikista toimitettavaan tavaraan ja siihen
liittyvään tietoon kohdistuvista turvallisuusriskeistä tai -poikkeamista.
Stora Enson tehdasalueella liikkuessaan ja työskennellessään toimittajan työntekijöiden tulee noudattaa
kaikkia tilaajan antamia turvallisuusohjeita.
Toimittaja saa antaa tietoa tilaajan hankkimista tai toimittamista tuotteista ja materiaaleista kolmannelle
taholle vain siinä laajuudessa kun toimituksen suorittaminen välttämättä edellyttää. Tietoa saa antaa vain
kyseistä hankintaa tai toimitusta hoitaville kolmansille tahoille. Muun haltuun saadun tiedon luovuttaminen
on kielletty.

Vaatimusten seuranta
Toimittaja sitoutuu täyttämään vaarattomuutta ja turvallisuutta koskevat vaatimukset. Tilaajalla on oikeus
valvoa, miten vaatimukset toteutuvat toimittajien organisaatiossa ja suhteessa toimittajan omiin toimittajiin.

