
KONTSERNI 
POLIITIKA 

Lk nr 
1 (3) 

Omanik 
Finantsjuht Christian Luiga 
Kinnitamise kuupäev 
15.11.2018 
Nr 
T 4676-15 UEN 

Turvalisus 
Avalik 
Kinnitas 
Nõukogu 
Seotud 
50087278 

Versioon 
2 

 

 
Kontserni hankepoliitika   
1 EESMÄRK 
Käesolev hankepoliitika selgitab, kuidas me Telia Companys hangime tarnijatelt kaupu ja teenuseid  
nutikal, lihtsustatud ja vastutustundlikul viisil.  
2 PÕHIMÕTTED 
Hankepoliitika alusel kohaldatakse järgmisi põhimõtteid: 

 
Tarnijad on meile meie klientide teenindamisel ja Telia Company edu tagamisel äärmiselt olulised.  Valime tarnijad, kes vastavad meie vastutustundliku tarne standarditele ning seavad samad standardid ka oma tarnijatele.  Teeme koostööd tarnijatega, et uurida kõiki võimalusi meie poolt pakutava väärtuse ja meie 

kogukulu konkurentsivõimelisemaks muutmiseks.  Tarnijasuhete haldamise eesmärk on saavutada suurim võimalik väärtus ja innovaatilisus.  Püüdleme igas olukorras professionaalsete hankemeetodite poole ning kasutame kõikide hankevajaduste rahuldamiseks parimaid ja sobivaimaid viise. See võib väljenduda näiteks 
nõudluse vähendamises, konkureerivate pakkumiste võtmises või kontserniüleselt ühiste 
võimaluste ja kasu otsimises. 

 Loome usaldusel, läbipaistvusel ja õiglusel rajanevaid pikaajalisi tarnijasuhteid.  Meie töötajad järgivad tarnijatega suhtlemisel Vastutustundliku ärilise käitumise koodeksit.  Selleks, et tagada ülesannete eraldatus, pole ühelgi töötajal või üksusel kõiki õigusi lepingu sõlmimiseks või tehingu teostamiseks. 
 Tagame, et meil on protsessid tarnijate kogu elukaare juhtimiseks, sh protsessid tarnijate 

kvalifitseerimiseks, väljavalimiseks, sisseelamiseks, haldamiseks ja lahkumiseks, samuti kogu hanke-ja 
ostuprotsessi jaoks. 

 Tarnijatega on sõlmitud kirjalikud lepingud tingimuste määratlemiseks, mis aitavad kindlustada meie ühiskondlikku panust, tagada nõuetele vastavus ning juhtida riske. Telia Companys kehtivad tarnijatega 
sõlmitavatele lepingutele (saadaval Telia Company välisveebis) järgmised miinimumnõuded:  Telia Company üldtingimused;  Turvadirektiivid;  Telia Company kontserni tarnija käitumiseeskiri;  keelatud ained – Telia Company must nimekiri;  välditavad ained – Telia Company hall nimekiri.  
Ostude tegemiseks kasutatakse lepinguga sätestatud tingimustel koostatud ostutellimusi. Meie tarnijad 
tarnivad kaubad ja/või teenused meieni ostutellimuste alusel ja esitavad meile ostutellimuse või lepingu 
alusel arve. 

 Kontserni tarneahela juht vastutab ettevõtte tarnijaportfelli haldamise eest ja juhib hanketegevuse ja 
tarneahelaga seotud protsesse ja keskkondi. 
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3 ROLLID JA VASTUTUS 
Kontserni hankepoliitikat kohaldatakse Telia Company AB-s, tema tütarettevõtetes1 ja sidusettevõtmistes2 
kontsernisiseselt täitmiseks kohustusliku poliitikana kõikidele juhtidele, juhatuse liikmetele ja töötajatele. Täiendavalt püüdleb Telia Company kontsern selle poole, et käesolevas hankepoliitikas sisalduvaid 
põhimõtteid ja eesmärke tutvustataks ja võetaks kasutusele ka teistes seotud ettevõtetes, mis ei kuulu 
Telia Company kontrolli alla, aga mille üle Telia Companyl on oluline mõju. 

 Kõik Telia Company ettevõtete juhatuse liikmed, kes alluvad vahetult Telia Company kontserni juhatuse 
esimehele, vastutavad selle eest, et käesolev Telia Company hankepoliitika on nõuetekohaselt teavitatud 
ning rakendatud ning et tema vastutusvaldkonna töötajad oleks käesoleva hankepoliitikaga tuttavad ning 
järgiksid seda. 

 Iga Telia Company riigi ettevõtte tegevjuht vastutab selle eest, et kõik tema geograafilises asukohas 
tegutsevad asjakohased juriidilised isikud on käesoleva kontserni hankepoliitika aktsepteerinud ja 
ettevõttes kohaldanud.  
4 POLIITIKA RIKKUMINE 
Telia Company töötaja, kes kahtlustab Vastutustundliku ärilise käitumise koodeksi või käesoleva Telia 
Company kontserni hankepoliitika rikkumist, on kohustatud teavitama sellest esmalt oma otsest juhti ning 
seejärel personaliosakonda, eetika- ja vastavusosakonda või kasutama teavitusliini Speak-Up Line. 
Teavitusliin on leitav Telia Company sise- ja välisveebist. 

 Telia Company keelab sõnaselgelt igasuguse kättemaksu teavitamisliini kasutanud töötajatele. 
Konkreetsed nõuded on leitavad kontserni Teavitamise ja kättemaksu vältimise juhendist.  

 Käesoleva Telia Company kontserni poliitika rikkumised võivad tuua kaasa distsiplinaarmenetluse, mis võib viia töösuhte lõpetamiseni. 
 
5 SIHTRÜHM 
Kõik Telia Company ja selle tütarettevõtete töötajad ja välised huvigrupid.  
6 ERANDID 
Konkreetse tütarettevõtte jaoks kohandatud vastavasisuline poliitika peab olema kooskõlas käesoleva 
kontserni hankepoliitikaga, arvestades samas asjakohaste äritegevuste, kohalike seaduste, kohalike asjaolude ja keelega. Kui kontserni hankepoliitikast peetakse vajalikuks kõrvale kalduda või luua selle 
suhtes erandeid, eskaleerib riigi tegevjuht selle küsimuse kontserni peajuristile. 

 7 KONTSERNI JUHTIMISRAAMISTIK 
Käesolev Telia Company kontserni hankepoliitika kohaldub ning on järgimiseks kohustuslik Telia Company 
AB-s ning selle tütarettevõtetes. Lisaks püüdleb Telia Company selle poole, et kontserni poliitikas 
kehtestatud põhimõtted ja eesmärgid kehtestataks kõigis ettevõtetes, milles Telia Companyl on osalus.  
Kontserni poliitika moodustab osa kontserni juhtimisraamistikust, mis sisaldab muu hulgas: 

a) Vastutustundliku ärilise käitumise koodeksit, eesmärki ja väärtuseid, strateegiat, kontserni 
poliitikaid ja juhendeid kontserni juhatuse esimehele kinnitatuna kontserni nõukogu poolt;  

1 Kõik juriidilised isikud, milles Telia Company AB-l on enamusosalus. 
2 Sidusettevõtmised, mille üle Telia Company AB-l on ühiskontroll ja juhtimisvastutus. 
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b) kontserni juhatuse esimehe otsuseid, kontserni juhatuse esimehe kinnitatud otsustusõiguskorda, 

tegevjuhi või vastutava kontserni funktsiooni juhi poolt kinnitatud kontserni juhendeid, ja 
c) kontserni funktsiooni juhi vastutusalas välja töötatud suuniseid, parimaid tavasid, protsessikirjeldusi, malle või töökordasid. 

 
 
8 MÕISTED JA LÜHENDID 

 Mõisted ja lühendid Kirjeldus 
Töötajad Hõlmab nõustajaid ja kõiki isikuid, kes töötavad Telia Company 

ja selle tütarettevõtete nimel. 
Keelatud ained – Telia Company must 
nimekiri 

Lisaks seadusega keelustatud kemikaalidele ja materjalidele ei 
tohi nimekirjas loetletud aineid kasutada Telia Companyle tarnitavates toodetes ja osutatavates teenustes, samuti ei tohi 
nimetatud aineid kasutada nende toodete ja teenustega seotud 
lepingulistes ja tootmisprotsessides. 

Turvadirektiivid Kirjeldavad tarnijatele ja Telia Company kontserni teistele äripartneritele kohaldatavaid turvanõudeid. Konkreetsetel 
juhtudel võidakse kohaldada täiendavaid turvanõudeid, kui 
osapooled on nendes kokku leppinud. 

Välditavad ained – Telia Company hall 
nimekiri 

Uurimise all olevad ained, mille kasutamist tuleks vältida kõigis 
Telia Companyle pakutavates toodetes ja teenustes, samuti 
nende toodete ja teenustega seotud lepingulistes ja 
tootmisprotsessides. 

Tarnijad Hõlmab tarneahela kõiki väliseid partnereid, muuhulgas, kuid 
mitte ainult konsultatsioonibürood, üürileandjad, 
advokaadibürood, pangad ja finantsasutused, teenuste ja 
kaupade tarnijad jt. 

Tarneahel Telia Company ja selle tarnijate võrgustik Telia Company 
toodete ja teenuste levitamiseks/pakkumiseks meie klientidele. 

Telia Company kontserni tarnija 
käitumiseeskiri 

Tarnija käitumiseeskiri määratleb käitumisnormid ja ootused 
tarnijale kaitsta inimõigusi ning austada ja soodustada õiglasi 
töötingimusi, keskkonnaalaste küsimuste vastutustundlikku 
haldamist ning kogu tarneahela ulatuses kõrgeid 
eetikastandardeid. 

Telia Company üldtingimused Telia Company üldtingimused kehtivad kõikidele 
ostutellimustele, kui pole allkirjastatud kirjalikku kokkulepet, mis 
sätestab teisiti. 

 


