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DON’T DO
THIS AT WORK

Vastutustundliku ärilise käitumise koodeks
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SISSEJUHATUS

VASTUTUSTUNDLIKU ÄRILISE KÄITUMISE KOODEKS

SUHTUME
VASTUTUSTUNDLIKKU
ÄRITEGEVUSSE
TÕSISELT

MIKS MEIL ON
VASTUTUSTUNDLIKU
ÄRILISE KÄITUMISE
KOODEKS?
Meie vastutustundliku ärilise käitumise
koodeks annab Sulle kõrgetasemelisi juhiseid
meie poliitikate ja juhendite raamistiku kohta
ning aitab meil luua Telia ärilise käitumisviisi:
määratledes ühtse “eetika kompassi” kogu
ettevõttes; kehtestades selged standardid ja
ootused sellele, kuidas tegutseda; ja aidates
meil kõigil mõista, et aus äritegevus on meie
ühine kohustus.
Suhtume vastutustundlikku äritegevusse
tõsiselt. Nii tõsiselt, et otsustasime koostada
oma rahvusvahelisest vastutustundliku ärilise
käitumise koodeksist mänguliste lugude sarja
selle kohta, mida Sa ei peaks tööl tegema.
Meie pühendumus vastutustundlikule
ärilisele käitumisele
Tegutsemine vastutustundliku ettevõttena
tähendab inimõiguste, töötingimuste,
keskkonnaalaste ja korruptsioonivastase
võitluse rahvusvaheliste standardite toetamist.
Vastutustundliku ettevõttena järgime
mitmeid rahvusvahelisi deklaratsioone,
konventsioone ja juhendeid. Nende hulka
kuuluvad ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioon,
ILO põhikonventsioonid, OECD juhised
rahvusvahelistele ettevõtetele ja ÜRO algatus
Global Compact.
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Need rahvusvahelised standardid on aluseks
vastutustundliku ärilise käitumise koodeksile ja
meie poliitikate ja juhendite raamistikule.

sunnitakse rikkuma meie põhimõtteid, teata
sellest viivitamatult oma juhile ja kontserni
eetika- ja vastavusmeeskonnale.

Keda see mõjutab?
Vastutustundliku ärilise käitumise koodeks
kohaldub meile kõigile: töötajatele, juhtidele
ja juhatuse liikmetele. Kõik töövõtjad ja
nõustajad, kes meie ettevõtte heaks töötavad,
peavad samuti järgima vastutustundliku
ärilise käitumise koodeksit. Vastutustundliku
ärilise käitumise koodeksi, sealhulgas
kontserni poliitikate ja juhendite rikkumine,
ei ole aktsepteeritav. Rikkumine toob kaasa
tagajärjed, mille hulka võib kuuluda ka
töölepingu lõpetamine.

Mida oodatakse minult kui juhilt?
Lisaks eeltoodule oodatakse Sinult, et
edendaksid avatuse ja aususe kultuuri ning
looksid keskkonna, kus Sinu meeskond
tunneks ennast mugavalt mureküsimustest
teavitamisel.

TEE SELGEKS OOTUSED
Mida oodatakse minult kui töötajalt?
Sinult oodatakse, et loeksid, mõistaksid ja
järgiksid vastutustundliku ärilise käitumise
koodeksit, poliitikaid, juhendeid ning suunised,
samuti kõiki seonduvaid kohalikke seadusi.
Ole oma otsustes ja tegudes alati läbipaistev
ning ära kasuta kunagi oma ametiseisundit
ega ettevõtte vara või tehinguid isikliku kasu
eesmärgil.
Teavita kõigist meie poliitikatega seotud
küsimustest ja rikkumistest. Kui Sa ei ole
kindel, kuidas toimida, küsi oma juhilt
või eetika- ja vastavuskoordinaatorilt.
Kui tunned, et Sind ähvardatakse või

BRINGING
THE WORLD
CLOSER
ON THE
CUSTOMER’S
TERMS

Tegutse alati kohe, kui Sa oled teadlik
koodeksi võimalikust rikkumisest.

MEIE EESMÄRK
Et kasvatada äritegevust ja olla oma töös
inspireeritud, peame olema oma klientide
jaoks tõeliselt olulised. Meie ambitsioon on viia
Telia järgmisele tasemele – to become a New
Generation Telco.
Meie eesmärk näitab, kuidas me sinna jõuame:
Bringing the world closer on the customer’s
terms.

MEIE VÄÄRTUSED
Meie ühised väärtused – Dare, Care ja Simplify
– suunavad, kuidas igapäevaselt tegutseda ja
käituda.
Väärtused nõuavad meilt, et julgeksime
rääkida kaasa, öeldes välja oma arvamuse
ja jagades muresid. Nad nõuavad meilt,
et hooliksime üksteisest, olles toetavad,
lugupidavad ja ausad. Nad nõuavad meilt
samuti, et hooliksime maailmast, käitudes
vastutustundlikult ja kooskõlas meie
eetikanõuetega.

Leia aeg, et arutada ja mõtiskleda koodeksi
nende valdkondade üle, mis on tähtsad Sinu
meeskonna jaoks, kuulates hoolikalt kõiki
küsimusi ja muresid ning üritades neile vastata.
Vajaduse korral otsi abi kättesaadavatest
allikatest.
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OLEME UUE PÕLVKONNA
SIDEETTEVÕTE
See ei tähenda seda, et oleme uus ettevõte: just meie ajalugu, pärand,
kogemused ja teadmised on need, mis on aluseks kõigele põnevale,
mida ette võtame.
Olles näinud koos nii häid aegu kui ka väljakutsete rohkeid aegu, teame,
et see, kuidas asju ette võtame, on samavõrd tähtis kui see, mida me ette
võtame. Tegemist on peegeldusega sellest, kes me oleme. Teame ka,
et kuigi igaühel meist on kohustus tegutseda lähtuvalt meie ühistest
väärtustest ja eesmärgist, ei ole alati selge, milline on õige teguviis.
Oleme koostanud vastutustundliku ärilise käitumise koodeksi, et see aitaks
meil kõigil tegutseda nii, et looksime ettevõtte, mille üle võime uhkust
tunda: me looksime Telia Company, mis võtab endale vastutuse asjade
õigesti tegemise eest, me looksime Telia Company, mis austab ühiskonda
ja keskkonda. Telia Company, mis panustab paremasse maailma, tuues
selle maailma oma klientidele lähemale, lähtudes kliendi soovidest.
Johan Dennelind
President ja juhatuse esimees

KINGITUSED JA VÕÕRUSTAMINE
HUVIDE KONFLIKT
SPONSORLUS JA ANNETUSED
SOBIMATUD MAKSED
AMETIISIKUD
ETTEVÕTTE TEABEVARA
AUS KONKURENTS
SISERINGITEHINGUD
KLIENDIANDMETE PRIVAATSUS
VÄLJENDUSVABADUS
KOMMUNIKATSIOON JA MEEDIASUHTED
VASTUTUSTUNDLIK HANKIMINE
AUS VÄRBAMINE JA MITMEKESISUS
TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS
REISIMINE
RAHAPESU
KESKKONNAALANE VASTUTUS
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KINGITUSED JA VÕÕRUSTAMINE
Veendume, et kingitused ja võõrustamine
toetavad alati selget ärilist eesmärki
ning on avalikud, kajastatakse täpselt,
on mõistliku väärtusega ja vastavad
ärisuhte iseloomule.

Kolm olulist mõtet
1

Kunagi ära paku ega võta vastu
kingitust, reisi, makset ega võõrustamist
vastutasuks soodsa otsuse või ärilise
eelise eest.

2

Maksame alati ise oma ärilise majutuse
ja reisimise kulud.

3

Sõltuvalt kingitusest võib kehtida nõue
see registreerida.

DON’T ACCEPT
SHINY GIFTS
MÕISTED
Kingitus on turuväärtust omava kauba või
teenuse pakkumine või vastuvõtmine. Kui
kavatsus on mõjutada ärilisi suhteid ja
otsuseid, saab kingitusest altkäemaks.
Ärialane meelelahutus ja võõrustamine,
kohtumised olemasolevate või potentsiaalsete
klientide ja tarnijatega ning suhted
huvigruppidega on sobivad, kui need on
kooskõlas meie vastutustundliku ärilise
käitumise koodeksiga ja kohalduvate
õigusaktidega.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Maksame alati kõik majutus- ja reisikulud
töötajate eest, kes võtavad osa meie
tegevusega seotud üritustest.
Kingituse saamisel turuväärtusega üle 50 USD
tuleb see registreerida ja paigutada ettevõtte
kingituste hoidlasse. Kui kingituse võtab vastu
tarnijate valimise protsessiga seotud töötaja,
tuleb see registreerida, olenemata väärtusest.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu kontserni altkäemaksuja korruptsioonivastase poliitikaga.
Kui Sa ei ole kindel, kuidas toimida, räägi kontserni
eetika- ja vastavusmeeskonnaga või kohaliku eetikaja vastavuskoordinaatoriga.

160503_Telia_Ethics_Newspaper_print_master_et-EE.indd 4

Kuidas toimida õigesti?
Võõrustamine ja kingitused võivad muuta
ärialaste otsuste tegemise keeruliseks, seega
mõtle hoolikalt enne kingituse pakkumist või
vastuvõtmist.
Hinda alati konkreetset olukorda, isegi kui
kingituste väärtus ei ületa piirmäära. Mõnikord
võivad kehtida madalamad piirmäärad sõltuvalt
kohalikest juhistest ja võib juhtuda, et kingitus,
mille Sa saad, tuleb registreerida ettevõtte
kingituste hoidlas.

Ära paku ega võta vastu kingitust, reisi,
makset ega võõrustamist vastutasuks
soodsa otsuse või ärilise eelise eest. Ära tee
kunagi ametiisikutele kingitusi, välja arvatud
minimaalse väärtusega ettevõtte logodega
tooted, näiteks pastapliiatsid.
Saad kasutada tarnijate ja kolmandate isikute
abi õigesti toimimiseks läbi selle, et selgitad
neile meie eeskirju.

PRAKTIKAS
Kindlustusselts küsis minult kinnitust,
kas ma võtan vastu džässifestivali VIP
piletid; kindlustusselts on ühtlasi ürituse
sponsor. Kutse sisaldab pileteid ja majutust.
Kas ma võin kutse vastu võtta?
Kui on olemas selge äriline põhjendus
(nt oleme selle seltsi klient või aset leiab
kohtumine tähtsate huvigruppidega) ja üritus
on korraldatud läbipaistval moel (ametliku
kutsega ja palju osavõtjaid) ning on mõistliku
väärtusega, siis on festivalile minek lubatud.
Reisi- ja majutuskulud peame siiski ise maksma.
Aastavahetus läheneb ja soovin teha
meie äripartneritele kingituse. Äriklientide
müügimeeskond tegi ettepaneku kinkida
maiustuste korv ja logoga peakomplekt
rühmale äriklientidele, sealhulgas osadele
klientidele avalikust sektorist. Kas see on
lubatud?
Tagamaks, et tegutseme ettevõtte poliitika ja
kohaliku seaduse piires, ära kingi korvi avaliku
sektori klientidele. Selle asemel võiksid kinkida
neile logoga märkmiku ja pastapliiatsi, mille
väärtus jääb alla 10 USD. Samuti tuleb tagada,
et erasektori klientidest kingituste saajad on
valitud objektiivselt (mitte subjektiivselt).
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HUVIDE KONFLIKT
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Kolm olulist mõtet

MÕISTED
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1

Väldi olukordi, mis võivad
kompromiteerida Sinu poolt otsuste
tegemist või jätta sellise mulje.

Huvide konflikt esineb, kui rahalised või
muud isiklikud hüved mõjutavad (või võib
näida, et mõjutavad) töötaja tööalast käitumist.

2

Teavita oma juhti Sind või teisi
puudutavatest võimalikest huvide
konfliktidest.

TOIMI ÕIGESTI

3

Ära paku sooduskohtlemist oma
isiklikele kontaktidele, näiteks
sõpradele või perele.

Mida see tähendab Telia Companyt jaoks?
Töötajad ei tohi teenida isiklikku kasu äritehingutest ja tööalaselt saadud mitteavalikust
teabest. Lisaks peab hangetega seotud
otsustusprotsess olema aus ja läbipaistev.
Kuidas toimida õigesti?
Hoia alati suhted tarnijate ja äripartneritega
tööalased ja väldi liigset familiaarsust. Ära paku
sooduskohtlemist oma isiklikele kontaktidele,
näiteks perele või sõpradele, ning väldi olukordi,
mis võivad tekitada sooduskohtlemise kahtluse.
Samuti väldi osalemist otsuse tegemisel, kui
esineb (või näib, et esineb) huvide konflikt. Kui
saad teada võimalikust huvide konfliktist, räägi
sellest oma juhile niipea kui võimalik.

DON’T
FAVOR
FAMILY
HUVIDE KONFLIKT
Et pakkuda oma klientidele
parimat võimalikku teenust, peame
veenduma, et saame teha kõiki
otsuseid sõltumatult, mõjutamata
erahuvidest ja jagatud lojaalsusest.
Selleks väldime või leevendame
aktiivselt olukordi, mis toovad kaasa
potentsiaalse või näilise huvide
konflikti meie tööalase tegevusega.

Kui Sa plaanid hakata mõne muu ettevõtte,
avalikkuse silma all oleva mittetulundusühingu
või sarnase organisatsiooni juhatuse liikmeks,
töötajaks või nõustajaks, hangi selle kohta
kõigepealt kirjalikku luba. Võid võtta osa oma
tavapärase töökoha välistest tegevustest, aga
räägi sellest oma juhile, kui see toob kaasa
potentsiaalse või näiva huvide konflikti.
Saad veenduda, et toimid õigesti, kui küsid
endalt, kas Sul esineb huvide konflikt, millest
peaksid teavitama. Kas Su isiklikud suhted
võivad mõjutada ärilisi otsuseid? Kas Su roll
hõlmab pereliikmete või lähedaste sõprade
osas otsuste tegemist?
Kui need küsimused viitavad võimalikele
probleemidele, aruta olukorda oma juhiga või
kohaliku eetika- ja vastavuskoordinaatoriga.

PRAKTIKAS
Minu abikaasa on üks omanikke ettevõttes,
mida kaalutakse Telia tarnijana.
Kas see on sobiv?
Pereliikmed ja teised lähisugulased võivad olla
tarnijad. Pead ennast aga eemaldama sellest
huvide konflikti olukorrast, teavitades sellest
suhtest ja mitte osaledes hanke ja lepingu
täitmise protsessis.
Minu naaber on Telia tarnija. Ta kutsus
mind nädalavahetuseks oma suvilasse.
Kas ma võin minna?
Võid minna tingimusel, et tarnijaga ei ole
parasjagu käimas läbirääkimised ja Sul ei ole
rolli, mis võiks jätta mulje sooduskohtlemisest.
Minu nõbu lõpetas hiljuti kooli ja otsib nüüd
tööd. Meil on vastavad vabad töökohad
olemas ja ta palus, et ma aitaksin tal tööd
saada. Mida ma peaksin tegema?
Suuna nõbu meie veebilehele, kus ta saab
töökohale kandideerida. Võid soovitada tal
helistada seal toodud numbril, et jälgida
kandideerimise kulgu.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu kontserni altkäemaksuja korruptsioonivastase poliitikaga.
Saad esitada küsimuse või teatada võimalikust
huvide konfliktist, kasutades meie turvalist
veebiportaali Speak-Up Line. Kui Sa ei ole
kindel, kuidas toimida, räägi kontserni eetikaja vastavusmeeskonnaga või kohaliku eetikaja vastavuskoordinaatoriga.
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DON’T
SPONSOR
THE
WRONG
THING
SPONSORLUS JA ANNETUSED
Sponsorlus ja annetused on suurepärane
viis edendada meie äritegevust ja
toetada kogukondi, milles tegutseme.
Oleme hoolikad, et kavandada ja viia
need tegevused läbi eetiliselt ning viisil,
mis toetab meie ärilisi eesmärke ja loob
sotsiaalset väärtust.

Kolm olulist mõtet
1

Ära luba sponsorlust ega annetust,
järgimata selle heakskiitmise reegleid.

2

Hinda alati sponsorlust maineja korruptsiooniriski perspektiivist.

3

Lähtu sponsorluse otsustamisel
pikaajalisest strateegiast ja plaanist.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu kontserni altkäemaksuja korruptsioonivastase poliitikaga.
Saad esitada küsimuse või teatada võimalikust
rikkumisest, kasutades meie turvalist
veebiportaali Speak-Up Line.
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SPONSORLUS JA ANNETUSED

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Tähtis on veenduda, et pakutav toetus oleks
kooskõlas meie äri- ja jätkusuutlikkuse
strateegiaga. Hinda alati valikuid maine- ja
korruptsiooniriski valguses, dokumenteerides
valikud ja teostades järelkontrolli vajalike
tegevuste üle.
Veendu, et toetus ei oleks seotud meie
äritehingutega ning seda ei saaks tõlgendada
poliitilise toetusena, poliitilise maksena ega
altkäemaksuna. Kunagi ära toeta üksikisikuid,
organisatsioone, tegevusi ega üritusi, kui
need on meie arvates ebaeetilised või
diskrimineerivad. Samuti ära toeta kunagi
usulisi ega sõjalisi tegevusi ja tegevusi,
millel on oluline negatiivne keskkonnamõju.
Küsi endalt, kas saaksime toetamisest
avalikult teada anda – kui vastus on eitav,
siis see ei ole meie jaoks õige.
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Kuidas toimida õigesti?
Kavanda sponsorluse ja annetustega seotud
tegevusi hoolikalt aastaplaani osana,
mõeldes pikas perspektiivis ja järgides
meie äri- ja jätkusuutlikkuse strateegiat.
Samuti tuleb dokumenteerida sponsorluse
iga etappi ja jälgida, kuidas sponsorluse saaja
vahendeid kasutab, lähtudes eelnevalt kindlaks
määratud eesmärkidest ja mõõdikutest.
Toetuse saajate hindamisel rakenda
nõuetekohast hoolsust ja võta arvesse
korruptsiooniohtu – ära kasuta kunagi
sponsorlust ja annetusi selleks, et mõjutada
üksiku kliendiga seotud äriprotsesse.

PRAKTIKAS
Ma tegelen lepingu läbirääkimistega.
Potentsiaalne klient lubab sõlmida meiega
lepingu, kui me sponsoreerime tema üritust.
Peaksid pakkumisest viisakalt keelduma.
Me ei kasuta kunagi sponsorlust ja annetusi,
et mõjutada üksiku kliendiga ärisuhte loomist
või säilitamist.

09

Mu tuttav palus sponsoreerida üritust,
mis võib seonduda meie äritegevusega.
Ära luba sponsorlust ega annetust, järgimata
selle kohta kehtivaid reegleid. Võid viidata
meie poliitikale ja selgitada, et sponsoreerime
üksnes teatud valdkondi, veendumaks, et neil
on positiivne mõju meie ärile, kogukonnale
või mõlemale.
Minu juht palus mul toetada rahaliselt
tema lapse jalgpallimeeskonda.
Lase iga taotlust hinnata oma kolleegidel,
kes vastutavad turunduse, sponsorluste ja
annetuste eest. Enne makse tegemist järgi
nõuetekohast otsustusprotsessi.
Mida teha, kui tähtis poliitik palub
oma erakonnale rahalist toetust?
Me ei paku kunagi poliitilist toetust, mida
saaks tõlgendada poliitilise maksena või
altkäemaksuna – selgita taotlejale meie
poliitikat.
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SOBIMATUD MAKSED

MÕISTED
Korruptsioon on isikule antud õiguste
kuritarvitamine isikliku kasu eesmärgil.
Altkäemaks on rahalise või muu hüve
pakkumine, andmine, lubamine, küsimine või
saamine eesmärgiga mõjutada tehingu või
otsuse tegemist või õhutada isikule usaldatud
võimu kuritarvitamist.
Korruptsiooni rahastamine on raha maksmine
kolmandale isikule (nt agendile, partnerile,
tarnijale või nõustajale), kes kasutab seda
(või osa sellest) korruptiivseks tegevuseks.
Pistis on ametiisikule pakutav või makstav
summa, et tagada või kiirendada tavapärase
ja vajaliku ametliku toimingu tegemist.

TOIMI ÕIGESTI

VASTUTUSTUNDLIKU ÄRILISE KÄITUMISE KOODEKS

SOBIMATUD MAKSED
Tegutseme vastavalt läbipaistvuse
ja aususe kõrgeimatele standarditele
kõikjal, kus leiab aset meie äritegevus.
Nii saame tagada, et meie tegevus ja
otsused on alati klientide, meie äri ja
kogukonna parimates huvides.

Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Peame alati täpset ja läbipaistvat
finantsarvestust, sest see aitab tagada,
et kõik meie maksed on tehtud õigel eesmärgil.
Me ei paku ega võta vastu, ei anna, kiida
heaks, küsi ega saa kunagi ühtki hüve, mille
eesmärk võib olla mõjutada või premeerida
ärilise otsuse tegemist. See hõlmab
altkäemaksu, olgu see otsene või kaudne,
sealhulgas kolmanda isiku kaudu. See hõlmab
ka pistist või rahalist toetamist, mis võib
ergutada või tuua kaasa korruptsiooni.
Kuidas toimida õigesti?
Ära teeni kunagi äritehingust isiklikku kasu.
See hõlmab altkäemaksu pakkumist, andmist,
heakskiitmist, küsimist, vastu võtmist ja saamist.
Rakenda alati nõuetekohast hoolsust, kui
puutud kokku kolmandate isikutega, nt
partnerite, tarnijate, konsultantide, alltöövõtjate,
lobistide, agentide ja agentuuridega. Kui tead
võimalikust korruptsioonist või altkäemaksust,
teata sellest oma viivitamatult oma juhile või
kohalikule eetika- ja vastavuskoordinaatorile.
Kui Sinult küsitakse pistist, siis jää endale
kindlaks ja võta ühendust vastutava juhiga,
kes on abiks olukorra lahendamisel.
Kui pöördud ametiisiku poole piirkonnas,
kus pistis on tavapärane, veendu, et kõik
Su dokumendid on korras – see aitab vältida
lisamaksete küsimise võimaluse tekkimist.

DON’T
DO
BRIBES

Kolm olulist mõtet
1

Keegi ei tohiks saada meie ärilistest
otsustest isiklikku kasu.

2

Suhetes kolmandate isikutega rakenda
nõuetekohast hoolsust ja ära anna
pistist.

3

Pea alati täpset ja läbipaistvat
finantsarvestust.

Ole teadlik, et pistise andmisest keeldumine
võib muuta vajaliku teenuse saamise
keerukamaks – ole ettenägelik ja räägi mure
korral oma juhiga.
Oleme teadlikud, et harvadel ja erakorralistel
juhtudel võib töötaja olla sunnitud neid reegleid
rikkuma, kui ähvardatakse kasutada vägivalda
või tekitada vigastusi.

PRAKTIKAS
Ma vastutan võrgu käivitamise eest
äärmiselt keeruka regulatsiooniga turul.
Käivitamine on juba viibinud ja ma hakkan
muutuma rahutuks. See kahjustab ettevõtet
ja on oht, et me ei täida oma eesmärke.
Nüüd pakuti mulle võimalust teha
lastekodule annetus, mis peaks seda
protsessi kiirendama.
Selgita ametnikule, et Sina ei vastuta annetuste
eest. Võid ka osundada, et ettevõte hoiab
annetused ja äritegevuse lahus.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu kontserni altkäemaksuja korruptsioonivastase poliitikaga.
Saad esitada küsimuse või teatada
võimalikust rikkumisest, kasutades meie
turvalist veebiportaali Speak-Up Line. Kui Sa
ei ole kindel, kuidas toimida, räägi kontserni
eetika- ja vastavusmeeskonnaga või kohaliku
eetika- ja vastavusjuhiga.
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Kolm olulist mõtet
1

Ära tee kunagi kingitusi ega paku
ärilist meelelahutust ametiisikutele ja
riigihangetega tegelevatele ametnikele.

2

Kanna hoolt, et ametiisikutega seotud
arutelud ja kokkulepped oleksid täielikult
dokumenteeritud.

3

Kui lähed ametiisikuga kohtuma,
võta kolleeg endaga kaasa.

MÕISTED
Poliitilise taustaga isik või ametiisik on:
• Riigiasutuse või selle struktuuriüksuse
ametnik, liige või töötaja
• Riigiasutuse valitsusalasse kuuluva asutuse
ametnik, liige või töötaja
• Iga isik, kes täidab ametiülesandeid sellise
riigiasutuse või selle struktuuriüksuse,
valitsusalasse kuuluva asutuse või
rahvusvahelise valitsusorganisatsiooni
eest või nimel
• Erakonna juhtorgani liige või töötaja
• Poliitilise või riigiasutuse ametikoha
kandidaat või sellisele ametikohale
määratud isik
• Riigiasutuse ametnik või töötaja nii
rahvusvahelisel, riigi, piirkondlikul kui ka
kohalikul tasandil
• Riigi või valitsuse omanduses oleva
ettevõtte, kooli, haigla või muu juriidilise
isiku töötaja

TOIMI ÕIGESTI

DON’T
MEET PUBLIC
OFFICIALS
ALONE
AMETIISIKUD
Kuna nemad kontrollivad sageli
otsuseid ja protsesse, mis võivad
mõjutada meie ärilist edu, järgime
suhtluses ametiisikute ja poliitilise
taustaga isikutega kõrgeimaid
eetilisi standardeid.
160503_Telia_Ethics_Newspaper_print_master_et-EE.indd 11

Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Meie eesmärk on kaitsta töötajaid ja ettevõtet
võimalike huvide konfliktide ja korruptiivsete
maksete eest.
See võib mõjutada mitmel viisil meie läbikäimist
ametiisikutega või riigihangetega tegelevate
ametnikega. Tööalastel kohtumistel või
üritustel pakume üksnes tavapärast teed, kohvi
või lihtsat lõunat. Me ei tee kunagi kingitusi
ega paku ärialast meelelahutust. Me ei paku ka
erinumbreid ega tasuta minuteid, kui see ei ole
seadusliku äritehingu osa.
Kuidas toimida õigesti?
Kõige parem on võtta alati kolleeg kaasa,
kui lähed kohtuma ametiisikute või poliitilise
taustaga isikutega. See muudab keeruliste
olukordade tekkimise vähem tõenäoliseks ja
kui see siiski tekib, on Sulle keegi toeks ja saab
kinnitada Sinu versiooni sündmustest.
Lisaks peaksid alati leppima eelnevalt
kokku kohtumise päevakorra ja veenduma,
et kohtumine protokollitakse – jaga hiljem
protokolli sobivate inimestega.
Ära tee kunagi kingitusi ametiisikutele, välja
arvatud minimaalse väärtusega ettevõtte
logodega tooted (kui see on lubatud kohaliku
seadusega ja kingisaaja käitumiskoodeksiga).

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu kontserni altkäemaksuja korruptsioonivastase poliitikaga.
Kui Sa ei ole kindel, kuidas toimida, räägi
kontserni eetika- ja vastavusmeeskonnaga või
kohaliku eetika- ja vastavusjuhiga.

31.8.2016 14:46:01
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ETTEVÕTTE TEABEVARA
Informatsioon on üks meie väärtuslikumaid
ja tundlikumaid varasid. Me kaitseme seda
hoolikalt ja järgime vastavaid seaduslikke,
lepingulisi ja ärilisi nõudeid.

DON’T SHARE
SENSITIVE
INFORMATION
Kolm olulist mõtet
1

Meie eesmärk on tagada teabe
konfidentsiaalsus, terviklus ja
käideldavus

2

Ole mitteavaliku teabega hoolikas

3

Väldi riskantset interneti kasutamist

MÕISTED
Mitteavalik teave on sise-, konfidentsiaalne
või salajane info, mis ei ole mõeldud
olema avalik.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Sellel, kuidas me oma teavet kaitseme,
on kolm mõõdet: konfidentsiaalsus, terviklus
ja käideldavus.
Konfidentsiaalsus tähendab, et kaitseme teavet
nii, et see ei satuks kõrvaliste isikute kätte.
Terviklus tähendab, et tagame teabe täpsuse
ja täielikkuse. Käideldavus tähendab aga, et
tagame teabele juurdepääsu ja kasutatavuse
siis, kui seda on vaja.
Kuidas toimida õigesti?
Kasuta ettevõtte teavet üksnes tööülesannete
täitmiseks ja mitte kunagi isiklikul eesmärgil.
Näiteks ära avalda infot sotsiaalmeedias, kui
Sul ei ole selleks vastavat luba.
Samuti on tähtis kaitsta ettevõtte teavet
juhusliku või mittelubatud avaldamise,
väärkasutamise, ebaõige muutmise või
hävinemise eest – eriti siis, kui kasutad infot
väljaspool oma töökohta.
Hoia oma töölaud paberitest ja välistest
andmekandjatest puhas – lukusta need
sahtlisse, kui Sa ei kasuta neid – ja kasuta
üksnes ettevõtte poolt heaks kiidetud
seadmeid, teenuseid ja tarkvara. IT-seadmete
puhul järgi alati aktsepteeritava kasutamise
tingimusi, mille on kehtestanud riigitasandi/
kontserni funktsioon – tingimused võivad olla
mobiilseadme poliitika või kaugjuurdepääsu
poliitika vormis.

Täiendav teave
Kui sa ei ole kindel,
kuidas infot käidelda,
tutvu siseveebis
olevate juhiste ja
juhenditega või räägi
oma juhi või kohaliku
infoturbe eest
vastutava üksusega.
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Kasuta internetti turvaliselt: ära kliki kahtlastele
linkidele ega ava kahtlaseid e-kirja manuseid.
Väldi piraatmaterjali, tundmatute litsentsi
tingimustega sisu ning ebasobiva või
pahatahtliku sisuga veebilehti.
Kui Sul on kahtlus või tead turvaintsidendist,
pettusest või ohust, teata sellest kohe oma
juhile või turvaintsidentidest raporteerimise
funktsioonile, kasutades portaali Speak-Up Line.

Isiklik turvalisus
Soovime, et igaüks tunneks, et ta saab teha
oma tööd ilma hirmudeta ja ähvardusteta.
Meie ruumides viibides kanna alati oma
töötõendit nähtaval kohal ja võimalda
juurdepääsu ainult volitatud isikutele.
Järgi ruumide kasutamise tingimusi,
mille on kehtestanud kohaliku ettevõtte
/ kontserni funktsioon – need võivad
sisaldada kohustuslikku turvakoolitust
ja tegevuspiiranguid.

PRAKTIKAS
Mõnikord on mul vaja helistada ja vastata
e-kirjadele väljaspool oma tavapärast
töökohta. Kas see on probleem?
Kui käitled ettevõtte teavet, siis vastutad
alati selle kaitsmise eest õigel viisil. Mõtle
alati sellele, kus Sa oled, ja veendu, et teave
ei satuks kõrvaliste isikute kätte – avalikus
kohas ole eriti hoolikas.
Kui Sa ei ole kindel, kuidas teavet õigesti
käidelda, räägi oma juhi või infoturbe eest
vastutava üksusega.
Ma töötan kodus ja ma tahan kasutada
oma isiklikku arvutit, sest sellel on
suurem ekraan. Kas see on lubatud?
Oma isiklike seadmete kasutamine
ettevõtte tööks on turvarisk. Kasuta üksnes
heakskiidetud seadmeid, teenuseid ja tarkvara,
kui käitled ettevõtte infot.
Kes vastutab, et meie teave oleks kaitstud?
Me kõik vastutame teabe vastutustundliku
käitlemise eest. Kui oled koostanud dokumendi
ja oled selle teabe omanik, siis pead tagama,
et see saaks õige kaitsetaseme. Üks viis
selleks on märkida dokumendile sobiv
konfidentsiaalsuse tase.
Koostasin pärast kohtumist memo.
Kellel on lubatud seda lugeda?
See sõltub kohtumise konfidentsiaalsusest
ja sellest, kellel on seda infot vaja oma töö
tegemiseks. Teabe omanik peaks otsustama,
kes saavad memo lugeda – tavaliselt antakse
juurdepääs kohtumisel osalenutele ja vastavate
meeskondade muudele liikmetele.
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DON’T
COMPETE
UNFAIRLY
Kolm olulist mõtet
1

Järgi hoolikalt asjakohaseid
konkurentsialaseid seadusi igal pool,
kus tegutseme.

2

Ära kasuta kunagi meie turu
juhtpositsiooni konkurentsi piiramiseks.

3

Konkurentsiõiguse küsimustes on
õigusabi Sulle alati kättesaadav.

AUS KONKURENTS
Vaba ja aus konkurents annab
parima tulemuse tarbijatele,
kogukonnale ja meie tegevusele.
Toetame täielikult konkurentsi ja
eetilisi tingimusi meie tegevuskoha
kohalikus õiguslikus raamistikus.

MÕISTED

TOIMI ÕIGESTI

Konkurentsiõigus keelab kõik ettevõtete
vahelised kokkulepped, ettevõtete liitude
otsused ja kooskõlastatud praktikad, mille
eesmärk on konkurentsi vältimine, piiramine
või moonutamine. Isegi juhul, kui see ei ole
kokkuleppe eesmärk, on kokkulepe keelatud,
kui see toob kaasa mõne eespool nimetatud
tagajärje.

Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Rahvusvahelise ettevõttena võivad meie
tegevusele kehtida konkurentsialased
õigusaktid riigisisesel või piirkonna tasandil.

Kui meil on asjaomasel turul turgu valitsev
seisund, peame oleme eriti teadlikud sellest,
kuidas meie otsused võivad mõjutada kliente,
konkurente ja teenuseosutajaid. Turgu valitsev
seisund ei ole keelatud, kuid turgu valitseva
seisundi kuritarvitamine on.
Konkurentsieeskirjad kehtivad igas olukorras,
nii formaalses kui ka mitteformaalses, nt
seltskondlikel üritustel ja mitteformaalsetel
koosviibimistel, aga ka koosolekutel ja
seminaridel.

Täiendav teave
Kui tekib konkurentsiõigusega seotud
küsimus või Sa ei ole kindel, kuidas õigust
antud olukorrale kohaldatakse, räägi oma
juriidilise osakonna juhiga võimalikult varakult,
kui kokkulepped, hinnakujunduse otsused
või muud meetmed on planeerimise varases
etapis.
Me pakume alati õigusabi konkurentsiõiguse
küsimustes.
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Kuigi konkreetsed õigusaktid on erinevad,
on tavaliselt keelatud katsed jagada turge,
fikseerida hindu või mõjutada konkurentsi
muul viisil. Õigusaktidega keelatakse ka
turgu valitseva seisundiga ettevõttel vastavat
seisundit kuritarvitada.
Me ei võta osa toimingutest ega tegevustest,
mis võivad rikkuda konkurentsiõiguse
valdkonna seadusi.
On eriti oluline, et me ei teeks kunagi
toiminguid, mis takistavad või kahjustavad
kliente, konkurente või teenuseosutajaid või
mida võidakse käsitleda konkurentsiõiguse
rikkumisena.
Samuti me ei tee kokkuleppeid kavatsusega
vältida, piirata või moonutada konkurentsi.
See hõlmab hindade või muude
kaubandustingimuste fikseerimist, tootmise,
turgude, tehnilise arengu või investeerimise
piiramist või kontrollimist; turgude või
tarneallikate jagamist; teiste ettevõtete
diskrimineerimist või ebasoodsamasse
konkurentsiolukorda seadmist ja lepinguga
mitteseotud isikutelt heakskiidu nõudmist.

Ära aruta ega lepi kokku hindu (ajaloolisi,
kehtivaid ega kavandatavaid), hinnapoliitikat,
hinna valemeid, kasumimarginaale ja sarnaseid
tundlikke küsimusi. Sh miinimumhinna
fikseerimist või miinimumhinna säilitamise
eesmärgil edasimüüjale tugevate stiimulite
andmist, näiteks paremaid lepingu tingimusi.
Samuti ei tohi arutada ega leppida kokku
turundust, turunduspiirkondi, kliente ja tarnijaid.
Lisaks ära lepi kokku, et keeldud tehingute
tegemisest konkreetse tarnija või kliendiga,
ja ära aruta ega ürita kehtestada standardeid,
millega piiratakse tehnoloogia arendamist või
kasutamist või millega välistatakse rivaale,
tarnijaid või kliente.

PRAKTIKAS
Kuidas ma tean, kas meil on turgu
valitsev seisund?
Turgu valitseva seisundi määratlemine sõltub
geograafilisest ja tooteturust – räägi oma
juriidilise osakonna juhiga.
Minu poole pöördus konkurent, et arutada
tulevast turuolukorda – ma arvan, et plaanis
on arutada ka hindu. Kuidas ma peaksin
vastama?
Ära võta sellisest arutelust osa. Võimaluse
korral dokumenteeri oma keeldumine. Kui
tunned, et vajad abi, räägi oma juriidilise
osakonna juhiga.

Kuidas toimida õigesti?
Kui Sina või mõni meie esindaja võtab ühendust
tegeliku või potentsiaalse konkurendiga, tuleb
hoolikalt järgida vastavat konkurentsiõigust.

31.8.2016 14:48:49
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DON’T DO
INSIDER
TRADING
Kolm olulist mõtet
1

Kaitse konfidentsiaalset ärialast teavet.

2

Ära tee aktsiatega tehinguid,
kui omad siseringiteavet.

3

Ära eksita teisi ebatäpse teabega.

MÕISTED
Siseringiteave on info, mis mõjutab
avalikustamise korral tõenäoliselt
märkimisväärselt aktsiate või muude
väärtpaberite hinda.
Siseringitehing on siseringiteabe kasutamine
aktsiate või muude väärtpaberitega kauplemisel
või selle info jagamine teistega, kes võivad
seda kasutada kauplemise eesmärgil.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Pöörame suurt tähelepanu konfidentsiaalse
ärilise teabe kaitsmisele, eriti kui selle
avaldamine võiks mõjutada Telia või muu
ettevõtte aktsia hinda.
Kuidas toimida õigesti?
Siseringitehingud on enamikus riikides
ebaseaduslikud.
Kunagi ära avalda kõrvalistele isikutele
konfidentsiaalset ärilist teavet ega
siseringiteavet – isegi kui oled saanud sellest
teada juhuslikult. Samamoodi ära levita
kuulujutte ega eksita teisi ebatäpse teabega.
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SISERINGITEHINGUD
Eetiline käitumine aitab toetada
tõhusalt toimivat kapitaliturgu.
Siseringiteabe suhtes järgime alati
kõrgeimaid eetilisi standardeid.

Ära osta ega müü ühegi ettevõtte aktsiaid
ega muid väärtpabereid sel ajal, kui omad
siseringiteavet.
Need reeglid kehtivad ka pärast seda,
kui Su töösuhe Teliaga on lõppenud.

PRAKTIKAS
Kuulsin kedagi rääkimas, et meil on
kavas omandada strateegiline tarnija.
Eeldan, et kui see uudis teatavaks tehakse,
siis tarnija aktsia hind tõuseb. Kas tohin
osta selle tarnija aktsiaid?
Sa ei tohi aktsiaid osta ega rääkida kellelegi
ettevõtte omandamise kavast. Siseringiteabe
alusel tehingute tegemine on keelatud,
seda nii Telia kui tarnija aktsiatega.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu meie siseringitehingute
poliitikaga, mis sisaldab teavet teatamise
kohustuse ja tehingute tegemise keelu kohta.
Võid samuti esitada küsimusi või teatada
võimalikust väärkäitumisest oma juriidilise
osakonna kontaktile.
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KLIENTIDE PRIVAATSUS
Kliendid usaldavad meile oma
privaatset ja tundlikku teavet. Meie
jaoks on äärmiselt tähtis olla selle
usalduse vääriline, austades ja kaitstes
meie klientide privaatsust. Pöörame
suurt tähelepanu selle info saladuses
hoidmisele ja kasutame seda üksnes
viisil, mis on vajalik meie töö tegemiseks.

DON’T VIOLATE
CUSTOMERS’
PRIVACY
Kolm olulist mõtet
1

Klientide privaatsus on esmatähtis
kõiges, mida teeme.

2

Töötle isikuandmeid üksnes
ulatuses, mis on vajalik
tööülesannete täitmiseks.

3

Hoia kõiki isikuandmeid rangelt
salajas ja käitle neid turvaliselt.

MÕISTED
Klientide privaatsus puudutab seda, kuidas
me kogume, kasutame ja töötleme klientide
isikuandmeid ning austame klientide andmete
ja privaatsusega seotud õigusi. Õigus
privaatsusele on inimõigus.
Isikuandmed hõlmavad kõiki andmeid isiku
kohta, kes on teada või tuvastatav lisainfo
saamisel ja kombineerimisel.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Usaldus on meie tegevuse keskmes, seega me
peame privaatsust esmatähtsaks kõiges, mida
teeme. See tähendab privaatsuse integreerimist
meie teenuste, protsesside ja IT-infrastruktuuri,
aga ka igapäevase töö loomulikuks osaks ning
‘privaatsuslõimet’ uues arendustöös.
Meie eesmärk on opereerida äärmiselt turvalisi
sidevõrke ja vältida lubamatut juurdepääsu
meie klientide isikuandmetele. Teeme tööd ka
selle nimel, et vähendada riske meie klientide
inimõigustele läbi valitsuse poolt teostatava
side jälgimise.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks
tutvu kontserni klientide
privaatsuse poliitikaga
või räägi kohaliku
privaatsusvaldkonna
juhiga või kontserni
privaatsusvaldkonna
juhiga.
Saad samuti esitada
küsimuse või teatada
võimalikust rikkumisest,
kasutades meie
turvalist veebiportaali
Speak-Up Line.
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Nende riskide juhtimiseks muutuvas maailmas
hindame pidevalt ja proaktiivselt, kuidas
meie tegevused ja otsused mõjutavad
klientide privaatsust, toimides alati kooskõlas
inimõiguseid käsitlevate rahvusvaheliste
standardite ja seaduste sätte ja mõttega,
mis hõlmab õigust privaatsusele. Sealhulgas
austame oma klientide õigust privaatsusele ja
kasutame klientide isikuandmeid seaduslikul
viisil, ausalt ja kooskõlas meie kõrgeimate
standarditega, mida kirjeldatakse meie
kontserni klientide privaatsuse poliitikas.
Kogume üksnes asjakohaseid isikuandmeid,
mida on vaja selleks, et osutada teenuseid ja
teostada äritegevust. Kaitseme töödeldavate
andmete osas nende konfidentsiaalsust
ja terviklust ning kasutame neid üksnes
eesmärgil, milleks need kogusime. Kui andmed
ei ole sel otstarbel enam vajalikud, milleks
need kogusime, siis kustutame või muudame
andmed anonüümseks, kui seadus ei nõua
nende säilitamist.
Oleme läbipaistvad, tehes teabe klientidele
kättesaadavaks, ja pakume klientidele
mõistlikke valikuid selle kohta, kuidas me

andmeid kasutame. Meil on ka kohustus täita
seadust ja oma enda kõrgeid privaatsuse
standardeid. Kanname selle eest vastutust
ja nõuame sama oma tarnijatelt.
Kuidas toimida õigesti?
Töötle isikuandmeid üksnes ulatuses, mis on
vajalik töö tegemiseks, käideldes andmeid
turvaliselt ja hoides rangelt konfidentsiaalsust.
Järgi eelnevalt kindlaks määratud protseduure,
seadusi ja meie kontsernisiseseid nõudeid.
Võta endale vastutus selle eest, et Sa oled
teadlik privaatsuse nõuetest, ja täienda oma
teadmisi. Pööra privaatsusele tähelepanu
kõiges, mida Sa teed, kliendiandmete kogu
elutsükli jooksul alates kogumisest kuni
kustutamiseni. Ära tee ühtki toimingut, mis
mõjutab klientide isikuandmeid või privaatsust,
kui Sa ei ole kindel, et see toiming on meie
privaatsusnõuetega kooskõlas.

PRAKTIKAS
Kas ma võin kasutada klientide
isikuandmeid mis tahes eesmärgil?
Ei. Kunagi ära kogu, vaata, kasuta, jaga ega
avalda klientide isikuandmeid, kui Sa ei ole
täiesti kindel, et Sul on lubatud seda teha.
Kui kahtled, siis räägi oma juhiga või kohaliku
privaatsusvaldkonna juhiga, kelle ülesandeks
on vastata Sinu küsimustele isikuandmete
privaatsuse, kogumise ja kasutamise kohta.
Sinu sõbral on kahtlus, et tema endisel
partneril on uus suhe. Ta palub Sinult, et
vaataksid tema kõnede andmeid, et näha,
kas seal on mõni number, millele ta helistab
sageli või pikalt. Mida peaksid tegema?
Klientide isikuandmeid võib vaadata ja kasutada
üksnes tööülesannete täitmiseks kooskõlas
eelnevalt kindlaks määratud protseduuridega
ja kohaldatavate seadustega. Sa ei tohi neid
andmeid vaadata ega oma sõbraga jagada.
Lõunal olles räägib kolleeg Sulle kliendist,
kes on ühtlasi tuntud kuulsus. Tal on raske
finantsseisu tõttu probleeme telefoniarve
maksmisega. Kõik on muidugi tema
eraelust huvitatud – kas Sa peaksid
küsima detailsemat infot?
Ei, peaksid ütlema oma kolleegile, et ta ei
arutaks klientide isiklikke asju kellegagi.
Klientide isikuandmed on konfidentsiaalne
info, mida võib kasutada üksnes
tööülesannete täitmiseks.
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VÄLJENDUSVABADUS
Väljendusvabadus ja privaatsus on
meie äritegevuse keskmes.
Kaitseme ja toetame kõikide oma
klientide õigust vahetada mõtteid ja
edendada avatuma ühiskonna arengut.

Kolm olulist mõtet
1

Austame ja edendame klientide
väljendusvabadust ja privaatsust.

2

Väldi ja leevenda võimalikke negatiivseid
mõjusid, mis võivad ohustada klientide
väljendusvabadust ja privaatsust.

3

Toeta klientide õiguste kaitsmist
seoses uute reeglitega, mis võivad
mõjutada negatiivselt üksikisikute
väljendusvabadust ja privaatsust.

DON’T DISRESPECT
FREEDOM OF
EXPRESSION
MÕISTED
Väljendusvabadus on üks peamistest
inimõigustest, mis tuleneb kõigi inimeste
sünnipärasest eneseväärikusest.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Austame ja edendame rahvusvahelisi
inimõiguste standardeid, sealhulgas meie
klientide õigust väljendusvabadusele ja
privaatsusele.
See tähendab, et esitame alati oma
seisukohad uute õigusaktide, haldus-,
litsentsi- või õiguskorra nõuete osas, mida
me peame järgima, kui me leiame, et need
võivad mõjutada negatiivselt klientide
väljendusvabadust või privaatsust.
See tähendab muu hulgas, et kaitseme,
edendame ja toetame väljendusvabadust ja
privaatsust vastutustundliku otsustusprotsessi
kaudu ning oleme võimalikult läbipaistvad
valitsusepoolse side jälgimise ulatuse ja
sidepiirangute osas.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu meie
väljendusvabaduse poliitikaga.
Meil on ka töövahend, et hinnata ja eskaleerida
valitsusasutuste poolt esitatud taotlusi ja
nõudeid, millel võib olla tõsine mõju klientide
väljendusvabadusele ja privaatsusele.
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Oleme rakendanud meetmed, millega tagame,
et hindame hoolikalt valitsustelt saadud
ebaharilikke taotlusi ja nõudeid, mis võivad
mõjutada meie klientide väljendusvabadust.
Täidame nõudeid üksnes vajalikus ulatuses,
mitte rohkem.
Me ei sekku poliitikasse nendes riikides, kus
leiab aset meie äritegevus, kuid meie juhtkond

toetab avalikult püüdlusi selge ja läbipaistva
seadusandluse poole. Peame samuti dialoogi
valitsustega ja muude huvigruppidega
õigusloome osas, mis mõjutab meie
äritegevust ja klientide õigusi.
Kuidas toimida õigesti?
Kaitsmaks igaühe õigust väljendusvabadusele
ja privaatsusele, on meie eesmärgiks
ennetada, vältida ja leevendada klientide
väljendusvabadust ohustavaid riske. Kaitse
alati üldist õigust otsida, saada ja jagada
teavet ja mõtteid mis tahes vahendite kaudu
ja sõltumata piiridest.
Kui saad teada ebaharilikust taotlusest
või nõudmisest, millel võivad olla tõsised
tagajärjed väljendusvabadusele ja
privaatsusele, siis hinda seda ja edasta
kõrgemale tasandile, et saaksime tõlgendada
taotlust võimalikult kitsalt ja rakendada
asjakohaseid meetmeid.

PRAKTIKAS
Meie juhatuse esimees on võtnud meile
avalikult põhjaliku kohustuse austada ja
toetada väljendusvabadust – selles on meile
abiks meie võrgud ja teenused.
Oleme ühendanud oma jõud konkurentidega,
edendamaks väljendusvabadust. Meie
aruanded õiguskaitseorganitele avaldatud
teabe kohta võimaldavad huvigruppidel
tõsta oma teadlikkust ja saada teemast
paremini aru, aidates seeläbi kaasa
suuremale läbipaistvusele.
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KOMMUNIKATSIOON JA MEEDIASUHTED

TELIA COMPANY

DON’T
POST
WITHOUT
THINKING

Kolm olulist mõtet
1

Meie kommunikatsioon peab olema
ennetav, läbipaistev, siiras, asjakohane
ja teenustele orienteeritud.

2

Postitamisel internetti ole hoolikas ja
käitu vastutustundlikult.

3

Suhtu laiemale grupile suunatud
sisekommunikatsiooni, nagu see
oleks avalik.

23

KOMMUNIKATSIOON JA MEEDIASUHTED
Suhtleme avatult sellisel viisil, mis peegeldab
meie ühiseid väärtusi. Tehes seda järjepidevalt,
loome ja säilitame tugevat avalikku brändi
kuvandit, mis toetab meie äritegevust.

TOIMI ÕIGESTI

PRAKTIKAS

Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Kogu meie kommunikatsioon peab olema
ennetav, läbipaistev, siiras, asjakohane ja
teenustele orienteeritud.

Milline on sobiv sisu minu töö kohta
sotsiaalmeedias?
Räägi oma juhiga, kommunikatsioonijuhi
või personaliosakonnaga – nemad aitavad
Sul otsustada.

Avaldame infot vastavalt kohalikele
seadustele ning börsiettevõtteid
reguleerivatele eeskirjadele ja tavadele.
Kuidas toimida õigesti?
Käitu internetis vastutustundlikult, kasutades
tervet talupojamõistust – vastutad isiklikult
sisu eest, mida avaldad blogides, säutsudes,
wikides või muudes sotsiaalmeedia vormides.
Ära räägi käivetest, tulevastest toodetest,
hinnastusest, avaldamata finantsandmetest
ega muudest konfidentsiaalsetest küsimustest.
Vaata alati üle, mida oled kirjutanud – kui see
paneb Sind isegi kergelt ebamugavust tundma,
siis mõtle veel järele, enne kui avaldad.
Käsitle mis tahes sisekommunikatsiooni,
mis läheb laiemale grupile töötajatele, sama
hoolikalt kui avalikku kommunikatsiooni ja hoia
end kursis oma tööga seotud küsimustega.
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Ajakirjanik helistab ootamatult ja tahab
esitada mõned küsimused. Kuidas toimida?
Pane kirja tema kontaktandmed ja paku
välja, et helistad varsti tagasi. Seejärel
räägi pressitöötajaga et otsustada koos,
kuidas vastata.
Mida ma peaksin tegema, kui ma
märkan rikkumisi, mis võivad meediale
huvi pakkuda?
Võta kohe ühendust oma juhiga või pressi-/
kommunikatsioonijuhiga, et probleemiga saaks
tegeleda. Võid samuti anda meie koodeksi
rikkumistest teada, kasutades Speak-Up Line'i.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks räägi
kommunikatsiooniosakonna või
kommunikatsioonijuhiga.
Saad esitada küsimuse või teatada
võimalikust rikkumisest, kasutades meie
turvalist veebiportaali Speak-Up Line.
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VASTUTUSTUNDLIK HANKIMINE
Hanketegevus mõjutab meie
konkurentsivõimet ja kasumlikkust.
Hanketegevus toetab äritegevust läbi
selle, et rakendame standardiseeritud
protsesse, töövahendeid, eeskirju ja
juhtimist. Hankides vastutustundlikult,
saame luua usaldusväärsed ja pikaajalised
ärisuhted tarnijate ja töövõtjatega, samuti
kasutada ettevõtte ressursse kõige
tõhusamal viisil.

Kolm olulist mõtet
1

Ära võta tarnijatega otse ühendust
– seda teeb ostuosakond.

2

Hankeprotsesside eiramine või vastavate
töövahendite mittekasutamine võib tuua
meile kaasa finants-, äri- või maineriski.

3

Ära tee tarnijatele ja töövõtjatele kingitusi,
ära anna neile altkäemaksu ega tee muid
ebaseaduslikke makseid; samuti ära võta
nende käest sama vastu.

DON’T BUY
IRRESPONSIBLY
TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Soovime, et meid nähtaks ausa ja
professionaalsena, seetõttu järgime ärieetika
ja hanketegevuse kõrgeimaid standardeid.
Eeldame oma tarnijatelt ja töövõtjatelt
sama kõrgete standardite järgimist.
Hankeprotsesside eiramine või töövahendite
mittekasutamine võib tuua meie jaoks kaasa
finants-, äri- või maineriski.
Tarnijaid valime õiglaste, eelnevalt kindlaks
määratud kriteeriumide kohaselt läbipaistva
ja võistleva hankemenetluse osana. Tarnijate
kvalifitseerimise, sealhulgas jätkusuutlikkuse
nõuded, on täpsustatud meie tarnija
käitumiskoodeksis ja muudes dokumentides.
Meie ostuosakond vastutab kõikide
ostude ja hankelepingute läbirääkimiste
eest, sealhulgas tarnijatega lepingute
allkirjastamise eest. Kõikide meie ostude
puhul on nõutav kirjalik ostutellimus
enne kauba kohaletoimetamist või
teenuse osutamist – me ei maksa arvet,
kui puudub ostutellimus.
Kuidas toimida õigesti?
Ostutaotluse esitamiseks kasuta alati meie
ostusüsteeme. Ära võta tarnijaga ühendust
otse – kui vajad abi, võta ühendust kohaliku
ostuosakonnaga, kes on Sulle abiks.
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Kooskõlasta ostutellimused, lepingud,
kauba/teenuse saamine ja arved hoolikalt
ja õigeaegselt, märgistades kõik vead ja
ebatäpsused.
Ära tee tarnijatele ja töövõtjatele kingitusi,
paku altkäemaksu ega tee muid ebaseaduslikke
makseid; samuti ära võta sama nende käest
vastu. Ära jaga konfidentsiaalset teavet, näiteks
infot ostuhinna, hankeprojektide või lepingu
tingimuste kohta ettevõttesiseselt ega -väliselt.
Kui Sa kahtled või oled teadlik tegelikust
või võimalikust huvide konfliktist, räägi oma
juhiga, juriidilise osakonnaga või eetika- ja
vastavusosakonnaga.

PRAKTIKAS
Kes valib uusi tarnijaid?
Hoiame äriliste vajaduste kindlaks määramise
ja tarnijate valimise selgelt lahus.
Sinu kohustuseks on võtta ostuvajaduse
korral õigeaegselt ühendust ostuosakonnaga.
Ostuosakond vastutab tarnijate hindamise ja
valimise eest (koostöös Sinuga).
Meie hankemeetod aitab meil osta parimat
kvaliteeti konkurentsivõimelise hinnaga ning
tagada, et kaup ja teenused vastavad meie
ärilistele ja jätkusuutlikkuse vajadustele.

Kes võib kirjutada alla lepingutele
tarnijatega?
Kokkulepped tarnijatega vormistatakse
alati kirjalikult. Lepingule kirjutab alla
ostuosakonna volitatud töötaja pärast seda,
kui ettevõttesisesed huvigrupid on andnud
lepingule nõuetekohase ärilise heakskiidu.
Lepingud tuleb alati allkirjastada ja sisestada
hankesüsteemi enne ostmist.
Kui mul on vaja osta teenuseid või tooteid,
kas ma võin saata võimalikele tarnijatele
hankekutse?
Ei, Sa ei tohiks ise võimalike tarnijatega
ühendust võtta. Selle asemel vormista
ostutaotlus meie hankesüsteemis. Seejärel
võtab ostuosakond Sinuga vajaduse korral
ühendust lisainfo saamiseks või kontakteerub
otse võimalike tarnijatega.
Kust ma leian infot hankeprotsessi ja
töövahendite kohta?
Hankeprotsessi ja töövahendite kohta leiad
infot meie siseveebist. Kui kahtled milleski,
siis räägi kohaliku hankemeeskonnaga.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks
tutvu meie
hankepoliitika, tarnija
käitumiskoodeksi ja
muude hankimisega
seotud juhenditega.
Saad rääkida
ka kohaliku
ostuosakonnaga.
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ÕIGLANE VÄRBAMINE JA MITMEKESISUS

160503_Telia_Ethics_Newspaper_print_master_et-EE.indd 26

VASTUTUSTUNDLIKU ÄRILISE KÄITUMISE KOODEKS

31.8.2016 14:56:23

ÕIGLANE VÄRBAMINE JA MITMEKESISUS

TELIA COMPANY

27

DON’T BE
A BULLY
Kolm olulist mõtet
1

Propageerime aktiivselt töötajate
mitmekesisust.

2

Igaühel on õigus tunda rõõmu
töökohast, kus ei esine ahistamist
ega diskrimineerimist.

3

Suhtu kõikidesse kaastöötajatesse
lugupidamise, austuse ja tavapärase
viisakusega.

MÕISTED
Töötajate mitmekesisus kirjeldab
keskkonda, kus õiglased töötingimused
toetavad töötajaskonda, kuhu kuuluvad
erineva taustaga inimesed.
Mitmekesisuse algatuste eesmärk on
suurendada töötajate mitmekesisuse väärtust.
Kavandame oma juhtimisprotsesse, et
kujundada välja ja säilitada töökohta, kus
kõik töötajad saavad rakendada oma täit
potentsiaali.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Tahame pakkuda head töökeskkonda, kus
kõikidel töötajatel on õiglased töötingimused.
Kui me kõik pühendume aktiivselt ettevõtte
väärtuste järgi elamisele, toob see kaasa
reaalse positiivse muutuse.
Järgime rahvusvahelisi inimõiguste ja
tööõiguse standardeid. See hõlmab
rahvusvaheliselt tunnustatud inimõiguste
austamist ja nendega kooskõlas töötamist,
samuti et me ei kasuta lapstööjõudu ega
sunniviisilist tööd.
Pakume ja säilitame ühtlasi ohutut ja
tervislikku töökeskkonda, mis vastab
või ületab kehtivaid rahvusvahelisi
standardeid ja õigusakte, kus töötingimused
vastavad kohalike õigusaktide nõuetele ja
kollektiivlepingutele – kõikidel töötajatel on
õigus koonduda ühendustesse ja lasta oma
huve esindada kollektiivselt.
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ÕIGLANE VÄRBAMINE JA MITMEKESISUS
Meie tugev kultuur ja konkurentsieelis
sõltub meie võimest tunda ära, värvata
ja hoida tööl parimaid inimesi. Oleme
pühendunud õiglaste värbamistavade
rakendamisele ning ebaseadusliku
diskrimineerimise kõikide vormide
vastu võitlemisele.

Kõigil töötajatel peaksid olema võrdsed
võimalused vastavalt pädevusele,
kogemusele ja sooritusele ning olenemata
soost, rassist, etnilisest kuuluvusest,
usust, vanusest, puudest, seksuaalsest
orientatsioonist, rahvusest, poliitilistest
veendumustest, kuulumisest ühingutesse,
sotsiaalsest päritolust ja muudest
seadusega kaitstud kriteeriumidest.
Meil on nulltolerants diskrimineerimise,
ahistamise ja kiusamise suhtes.

PRAKTIKAS

Kuidas toimida õigesti?
Suhtu teistesse töötajatesse alati
lugupidamise, austuse ja tavapärase
viisakusega, et igaüks saaks tunda
rõõmu töökohast, kus ei esine ahistamist
soo, rassi, etnilise kuuluvuse, usuliste
veendumuste, vanuse ega muul alusel.

Mu kolleeg tegi märkuse, mis pani
mind ebamugavust tundma. Kas see on
ahistamine?
Iga negatiivset või kriitiliste märkust ei saa
käsitleda hirmutava, vaenuliku või solvavana.
Kui tunned ebamugavust, proovi rääkida
esmalt oma juhiga. Võid samuti võtta
ühendust personaliosakonnaga või kasutada
Speak-Up Line'i.

Järgi kõiki kohaldatavaid tööõigusalaseid
õigusakte ja meie inimeste poliitikat.
Iseäranis ära kunagi kiusa kedagi taga
ning ära käitu kellegagi diskrimineerivalt.
See hõlmab füüsilist ja verbaalset
hirmutamist ja alandamist.
Tea, et huumor ei ole igaühe jaoks
ühesugune, seega väldi lugude või
naljade rääkimist, mida võidakse pidada
ebasobivaks. Samuti ära levita ega pane
välja materjali, mis võib tunduda solvav.
Kui Sa märkad töökohal ebasobivat või
mitteaktsepteeritavat käitumist, teata
sellest oma ülemusele või kohalikule
personaliosakonnale niipea kui võimalik.

Mu juht räägib meiega alandaval ja
hirmutaval moel. Vahetevahel ta sõimab
meid koosolekul. Mida peaksin tegema?
Sul on õigus töötada keskkonnas, kus ei
esine hirmutavat, vaenulikku ja solvavat
käitumist. See õigus on seadusega kaitstud.
Teata probleemist oma juhi juhile või
personaliosakonnale – nemad aitavad Sul
selle olukorra lahendada.

Kuidas talitada, kui saan e-kirja, mis
sisaldab solvavaid nalju või keelekasutust?
Naljadel, mida võib pidada põhjendatult
solvavaks, ei ole siin kohta ja neid ei tohiks
saata ettevõtte e-posti kaudu, olenemata
kavandatud adressaatidest. Võid öelda
e-kirja saatjale, et Sinu meelest on see e-kiri
solvav. Võid samuti teatada sellest oma
juhile, personaliosakonnale või eetika- ja
vastavusosakonnale.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks
tutvu meie inimeste
poliitikaga. Kui Sul on
küsimusi, räägi oma
otsese juhi või kohaliku
personaliosakonnaga.
Saad esitada küsimuse
või teatada võimalikust
rikkumisest,
kasutades meie
turvalist veebiportaali
Speak-Up Line.
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TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS
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DON’T
ENDANGER
YOURSELF
OR OTHERS
TÖÖTERVISHOID JA -OHUTUS
Õnnetused, vahejuhtumid, vigastused,
tööga seotud haigused ning ebaturvalised
toimingud ja töötingimused on tavaliselt
välditavad. Tahame kõikjal, kus tegutseme,
kaitsta ja parandada kõigi nende tervist
ja ohutust, kes töötavad meie heaks või
koos meiega.

TOIMI ÕIGESTI

PRAKTIKAS

Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Pakume ja hoiame tervislikku ja ohutut
töökeskkonda, mis vastab rahvusvahelistele
standarditele ja riigisisestele õigusaktidele või
ületab neid.

Et tervis ja ohutus püsiks esiplaanil, küsi endalt
ja oma meeskonnalt neid küsimusi:

Eelistame tööprotsesse, teeninduse
kujundamist ja töömeetodeid, mis
vähendavad negatiivseid mõjusid inimestele.
Ohutus on kõige tähtsam tegur kõigi meie
otsuste puhul, kuid tervislik ja ohutu töökoht ei
tähenda üksnes õnnetuste vältimist – tähtis on
nii füüsiline kui ka psühhosotsiaalne heaolu.
Kuidas toimida õigesti?
Võta endale isiklik vastutus oma enda tervise
ja ohutuse eest, veendudes, et Sa saada aru
meie ohutuseeskirjadest ja -protseduuridest ja
järgid neid.
Saad samuti muuta töökeskkonda teiste
jaoks ohutumaks, peatades ohtlikke olukordi
ja teatades nendest, eeldusel et Sa ei ohusta
sellega ennast ega teisi.
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Kolm olulist mõtet
1

Igaüks vastutab tervisliku ja ohutu
töökeskkonna eest.

2

See ei tähenda üksnes õnnetuste
vältimist.

3

Mõtle läbi, millised probleemid
esinevad Sinu meeskonnas.

• Kas meie meeskonnas on olemas
igapäevane tervislikkuse ja ohutuse kultuur?
Kui hästi see toimib? Kuidas saame seda
paremaks muuta?
• Kuidas aitab tervislik töökeskkond kaasa
meie äritegevusele?
• Millised on tervishoiu- ja ohutusriskid meie
meeskonnas?
• Kas meil on olemas kava riskide
tuvastamiseks, ennetamiseks ja
parandamiseks?
• Kas teame, kuidas teatada ohtlikust
olukorrast, intsidendist või tööõnnetusest?
• Kuidas saame edendada head tervist ja
heaolu oma meeskonnas?

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu meie töötervishoiu ja
-ohutuse poliitikaga.
Saad esitada küsimuse või teatada võimalikest
tervishoiu- ja ohutusprobleemidest, kasutades
meie turvalist veebiportaali Speak-Up Line.
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REISIMINE

DON’T TRAVEL
IF YOU DON’T
NEED TO
REISIMINE
Reisimisel on meie peamisteks
kaalutlusteks tervis, ohutus,
turvalisus ja keskkonnaalane vastutus.
Selleks, et meie reis õnnestuks kõige
paremini, haldame hoolikalt ka kõiki
rahalisi ja ajalisi kohustusi.
Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu meie
reisi ja reisikulude juhendiga ning
turvapoliitikaga või külasta siseveebi.

VASTUTUSTUNDLIKU ÄRILISE KÄITUMISE KOODEKS

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Tagame, et töölähetused ja ärikohtumised
on Sinule kui töötajale alati produktiivsed ja
ohutud ning nende korraldamiseks kasutatakse
kulutõhusaid teenusepakkujaid.
Töölähetustega seotud ohutusinfot leiad meie
siseveebist.
Kuidas toimida õigesti?
Järgi alati heakskiidetud broneerimise protsessi
– loe meie reisi ja reisikulude juhendit.
Igasuguse reisi jaoks on vajalik reisitaotlus,
mille peab kinnitama juht. Proovi alati
reisida kõige kulutõhusamal viisil – üldjuhul
teeme turistiklassi broneeringu ja kasutame
kokkulepitud standardseid teenuse tasemeid,
nt hotellide ja autorendi puhul. Kasuta
sagedase reisija süsteemiga seotud igat liiki
boonuseid ja hüvitisi ning ärireisidega seotud
püsikliendi kaarte üksnes tulevaste ärireiside
tarbeks.
Sinu isiklik ohutus on reisimisel ülima
tähtsusega. Loe siseveebist meie reisiohutuse
toe lehti ja tee endale selgeks hetkel esinevad
reisiriskid – reisimisele kõrge riskireitinguga
riikidesse on piirangud ja selleks on vaja Sinu
juhi heakskiitu.
Valmista reisiks ette ja vii end eelnevalt oma
sihtkohaga kurssi, pane endale kirja hotellide,
kohalike kontaktide ja meie reisiohutuse toe
kontaktandmed, et saaksid vajaduse korral
kiiresti abi küsida. Control Risks toetab meid
ühtlasi mobiilirakenduse ja telefoninumbriga.
Reisimise ajal ole alati valvas, et saaksid
tegutseda vastavalt olukorrale.
Pead olema hoolikas ka meie ettevõtte
dokumentidega ja muu tundliku teabega.
Reisimise ajal võivad teised kergesti arutelusid,
telefonikõnesid, dokumente ja esitlusi pealt
kuulda või lugeda, seetõttu hoia madalat profiili
ja väldi meie ettevõtte tuvastamise võimalust
ning meie kolleegide ja ettevõtete nimede
mainimist vestluste käigus. Kasuta oma
sülearvutil ekraanikaitset, et hoida infot salajas.
Kõikidel ärireisidel peaksid käituma meie
ettevõtte saadikuna. Teabe kogumine
sihtkoha kohta enne sihtkohta saabumist
aitab Sul austada kohalikku kultuuri ja
kombeid. Töölähetuses olles ära osta kunagi
seksuaalteenuseid – seda nii tööajal kui ka
väljaspool tööaega.

PRAKTIKAS
Enne kui hakkad reisi korraldama, mõtle
läbi, võib-olla piisab virtuaalsest koostööst.
Videokonverentsi, telekonverentsi ja
virtuaalkoosoleku vahendid võivad säästa
raha, vältida reisikatkestusi ja ooteaega ning
vähendada meie keskkonnamõju.
Alati ei ole vajalik kohtumise jaoks reisi ette
võtta, kuid ole realistlik – kui Sul on vaja minna,
siis Sul on vaja minna.
Rühmareisi kavandades mõtle järele, kas kõigil
on tõepoolest mõttekas minna. Kui see on
nii, siis kavanda reis aegsasti, et inimestele
jääks piisavalt aega pileteid broneerida. Kui
inimesed tulevad mitmest kohast, vali alati koht
selle järgi, et reisikulud kokku oleksid kõige
väiksemad.
Loe läbi meie reisikindlustuse teave, võta
kaasa selle koopia ja poliisi number ning pane
endale kirja kohaliku reisibüroo telefoninumber
juhuks, kui seda reisi ajal vajad. Proovi alati
vältida reisikava ebavajalikku muutmist,
kui see toob kaasa lisakulusid.

Kolm olulist mõtet
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1

Töölähetuses olles esindad Sa ettevõtet.

2

Reisimine ei ole alati vajalik – kaalu
virtuaalse koostöö võimalust ja mõtle
läbi keskkonnasõbralikud alternatiivid.

3

Reisi broneerimisel järgi heakskiidetud
protsessi ja kasuta eelistatud tarnijaid.
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Kolm olulist mõtet

DON’T
LAUNDER
MONEY
RAHAPESU
Järgides standardseid protsesse ja
olles läbipaistvad kõigis oma rahalistes
toimingutes, saame olla kindlad, et
teenime kogu oma tulu eetilisel ja
seaduslikul viisil.

1

Teeme kõik rahalised toimingud
läbipaistvalt ja eetiliselt.

2

Me ei tee tehingut, kui see sisaldab
mitteseotud isikuid, ebaharilikke
makseviise või tingimusi.

3

Enne tehingu sõlmimist teeme
kolmandate isikute osas nõuetele
vastavuse analüüsi.

MÕISTE
Rahapesu on termin, mida kasutatakse
protsessi kirjeldamiseks, millega kurjategijad
varjavad kuritegeliku tegevuse tulemusel
saadud vara algset omandiõigust ja kontrolli,
üritades näidata, et see vara pärineb
seaduslikust allikast.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Oleme hoolikad, et kõik meie rahalised
toimingud oleksid tehtud läbipaistvalt ja
eetiliselt.
See tähendab, et me ei tee kunagi tehinguid
kuriteos kahtlustatavate isikutega, ei aita
kaasa kuritegeliku vara omandamisele ega
valdamisele ning ei võltsi ega hävita asjasse
puutuvaid dokumente. Ka ei osale me
tehingus, kui see sisaldab mitteseotud isikuid,
ebaharilikke makseviise või tingimusi.
Suhtleme olemasolevate või potentsiaalsete
klientide ja tarnijatega professionaalselt,
kaldumata liialdustesse.
Kuidas toimida õigesti?
Tee kõiki tehinguid ja rahalisi toiminguid
täielikult läbipaistvalt ja kooskõlas
standardsete protsessidega.
Teata alati kahtlastest tehingutest ja
võimalikust või tegelikust rahapesust ning tee
enne tehingu sõlmimist kolmandate isikute
osas nõuetele vastavuse analüüs.

Täiendav teave
Sa võid saada lisainfot, esitada küsimuse
või teatada võimalikust rikkumisest,
võttes ühendust kontserni eetika- ja
vastavusmeeskonnaga või kohaliku
eetika- ja vastavuskoordinaatoriga.
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KESKKONNAALANE VASTUTUS

KESKKONNAALANE VASTUTUS
Kavandame oma võrke ja osutame
teenuseid selliselt, et keskkonnamõju
oleks minimaalne. Aitame ka oma
klientidel ja tarnijatel vähendada
keskkonnamõju.

VASTUTUSTUNDLIKU ÄRILISE KÄITUMISE KOODEKS

Kolm olulist mõtet
1

Otsi võimalusi energia tarbimise,
kasvuhoonegaaside emissiooni ja
jäätmete vähendamiseks.

2

Keskkonnamõju vähendamine
aitab meil vähendada kulusid.

3

Hinda oma tööalaste otsuste
keskkonnamõju.

DON’T WASTE
RESOURCES
MÕISTED
Keskkonnamõju on tootest või teenusest
tulenev mõju keskkonnale. Mõju tuleks
hinnata toote kogu elutsükli kohta, võttes
arvesse selle tootmist, kasutamist ja
kasutamisjärgset käitlust.
Kasvuhoonegaaside emissioon on globaalset
soojenemist põhjustavate gaaside õhku
paiskamine. Neid tuleks hoida minimaalsena.

TOIMI ÕIGESTI
Mida see tähendab Telia Company jaoks?
Meie peamised keskkonnamõjud on energia
tarbimine, kasvuhoonegaaside emissioon ja
jäätmed. Saame neid mõjusid vähendada,
ehitades energiatõhusaid võrke ja eelistades
võimaluse korral taastuvenergia allikaid,
näiteks rohelist elektrit ja päikeseenergiat,
fossiilkütustele, näiteks diislile, bensiinile
ja maagaasile.
Tekitame võimalikult vähe jäätmeid ning
tagame nende nõuetekohase taaskasutuse,
arendame ja osutame teenuseid, mis aitavad
meie klientidel keskkonnamõju vähendada.
Ostes üksnes tarnijatelt, kes suhtuvad
keskkonda vastutustundlikult, saame lisaks
vähendada oma äritegevusega seotud
keskkonnamõju.
Kuidas toimida õigesti?
Hinda oma tööalaste otsuste lühiajalist ja
pikaajalist keskkonnamõju – sageli ei ole kõige
odavam lahendus keskkonna seisukohalt parim.
Võta eesmärgiks vähendamine, taaskasutamine
ja ringlussevõtt: vähenda paberi kasutamist
ja elektri tarbimist, taaskasuta seadmeid ja
rakenda jäätmete ringlussevõttu.
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Reisimisega seotud keskkonnamõju ja
kulutuste vältimiseks eelista võimalusel
virtuaalset koostööd. Kui Sul on tõesti vaja
reisida, kaalu lennuki või auto asemel võimalust
kasutada bussi või rongi.

PRAKTIKAS
Mida ütlen kliendile, kes küsib, kas meie
teenused on keskkonnasõbralikud?
Meie teenused aitavad nii tarbijatel kui ka
äriklientidel suhelda kauge maa tagant, millel
on reisimisest väiksem keskkonnamõju. Meie
teenused võimaldavad ka nutikamaid tööviise
ja tõhusamaid protsesse, millel on väiksem
keskkonnamõju. Meie süsiniku jalajälg on väga
väike peamiselt seetõttu, et ostame Rootsis
ja Euroopa piirkonnas rohelist elektrit. Meil ei
ole niinimetatud rohelist portfelli – kõik meie
teenused on rohelised.
Kuidas aitab keskkonnaalane vastutus
vähendada meie kulusid?
Ressursid, nt elekter, bensiin ja diisel, ei ole
tasuta – vähem kasutades vähendame oma
kulusid. Kui vähendame jäätmete hulka,
tähendab see väiksemaid jäätmekäitluskulusid.
Parandades jäätmete taaskasutust, loome
ka paremad võimalused taaskasutada ja
müüa edasi seadmeid, näiteks mobiiltelefone,
mille kliendid on meile tagastanud.
Mida tähendab keskkonnaalane vastutus
igapäevatöös?
Me juurutame keskkonnajuhtimissüsteemi
ISO 14001 – seda nõutakse sageli hangete
puhul ja see on suurepärane vahend
keskkonnamõju juhtimiseks struktureeritud
viisil. See tähendab, et hindame ja
seame pidevalt eesmärke oma peamiste
keskkonnamõjude kohta, mis hõlmab
energiatõhusust, emissioone ja jäätmete
käitlemist.

Täiendav teave
Lisainfo saamiseks tutvu meie
keskkonnapoliitikaga või võta ühendust
sustainability-group @ teliacompany.com.
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RIKKUMISTEST TEAVITAMINE

VASTUTUSTUNDLIKU ÄRILISE KÄITUMISE KOODEKS

KAITSE
ÕIGET
TEGEVUST
RIKKUMISTEST
TEAVITAMINE
Toetame kultuuri, mis
julgustab igaüht vabalt
rääkima – see on kultuur,
mis kaitseb inimõigusi
ja töötajate väärikust,
tervist ja ohutust.
Pakume ohutut, turvalist
ja konfidentsiaalset
võimalust jagada muret
ja esitada küsimusi, kui
tavapäraseid võimalusi
ei saa kasutada või
need ei ole sobivad.
160503_Telia_Ethics_Newspaper_print_master_et-EE.indd 34

KUIDAS TOIMIDA
ÕIGESTI?

MIS JUHTUB, KUI
ESITAN TEATE?

Reageeri alati kiiresti, kui Sul on kahtlus või
oled tunnistajaks meie koodeksi rikkumisele.

Eriuurimisüksus analüüsib Sinu poolt
esitatud teavet ja astub vajalikud sammud.
Saad teate registreerimisnumbri, mis
võimaldab Sul näha, milliseid samme on
astutud, ja võtta ühendust uurijaga.

Kui Sulle teeb muret tarnija, kliendi või muu
äripartneri võimalik rikkumine või see, kuidas
me Telias töötame, peaksid võtma esmalt
ühendust oma juhiga, personaliosakonnaga
või juriidilise osakonnaga.
Kui Sul on tõsisem mure, siis saad kasutada
ka Speak-Up Line'i.

Kogu suhtlus on anonüümne ja seda
hoitakse täielikult salajas – meie
vastutustundliku ärilise käitumise koodeks
keelab rikkumisest teavitamise puhul
igasuguse kättemaksu.

SPEAK-UP LINE

MIS ON KÄTTEMAKS?

Speak-Up Line on lihtne, turvaline ja
konfidentsiaalne kanal, mille kaudu saad
jagada oma muret või teavitada võimalikust
rikkumisest.

Kättemaks on tegevus, mille tulemusel
töötaja kardab kaebust esitada või oma
õigusi kaitsta. Läbipaistev töökultuur
sõltub sellest, et kõigil oleks kindel tunne,
et saame rikkumistest teavitada hirmu
tundmata, seega teeme omalt poolt kõik,
et seda toetada.

Teadet saab esitada ööpäevaringselt, ilma
et tuleks karta kättemaksu. Sul on võimalus
jääda anonüümseks, kuid kui otsustad oma
isiku avaldada, võid olla kindel, et teade
jääb konfidentsiaalseks.
Saad kasutada Speak-Up Line'i ja
lugeda selle kohta lisainfot aadressil
www.speakupline.ethicspoint.com. Sa võid
saata ka e-kirja eriuurimisüksusele aadressil
speak-up-line @ teliacompany.com.

Me ei salli ühtki püüdlust rakendada
sanktsioone või panna halvemasse
olukorda või diskrimineerida isikut, kes
teatab probleemist või teeb koostööd
ettevõttesisesel uurimisel. Me rakendame
ka meetmeid, sealhulgas võimalik
töölepingu lõpetamine, kui juht lekitab
tahtlikult või tahtmatult teavet rikkumisest
teataja isiku kohta.
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RIKKUMISEST
TEATAMISEGA
SAAD SA MUUTA
OMA TÖÖKOHA
VEELGI PAREMAKS
SPEAK-UP-LINE @
TELIACOMPANY.COM
Käesolev trükis
on osa meie
vastutustundliku
ärilise käitumise
koodeksist.
Kõik õigused
kaitstud.
Ühtki osa
käesolevast
trükisest ei
tohi ühelgi viisil
reprodutseerida
ilma Telia Company
loata.
Versioon 1.0.
Trükitud 2016.
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KONTAKT

VASTUTUSTUNDLIKU ÄRILISE KÄITUMISE KOODEKS

DONTDOTHISATWORK.
TELIACOMPANY.COM

Rikkumisest teatamisega saad Sa muuta oma töökoha veelgi paremaks.
www.speakupline.ethicspoint.com või e-post speak-up-line@teliacompany.com
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