JUHTIVAD
PÕHIMÕTTED
MEIEGA
TÖÖTAMISEKS

Eetikakoodeks

EETIKAKOODEKS
Maailm areneb pidevalt ja nii ka meie
kontsern, kuid eetilise ja professionaalse
käitumise nõue kõiges, mida teeme,
ei muutu mitte kunagi. Meil kõigil on
kohustus täita seda eetikakoodeksit ning
käituda väärikalt ja eetilisi väärtuseid
silmas pidades.

See on meie eetikakoodeks ehk lühike
suunis eetikanormidele vastavast sotsiaalsest ja keskkonnasõbralikust käitumisest. See brošüür on täieliku eeskirja
lühiversioon. Täisversiooni saate tutvumiseks küsida oma otseselt ülemuselt
või ettevõtte personaliosakonnast.

Ootused
Eeldame, et loete selle brošüüri läbi,
jätate suunised meelde ja teate, kust
lisateavet küsida. Selle lühidokumendi
eesmärk on teile meelde tuletada, kuidas kohelda kolleege, tarnijaid, kliente
ja meie planeeti.

Teie kohustused
Axel Johnson Internationali töötajana
palutakse teil allkirjastada nõuete
täitmise vorm kinnitamaks, et olete
neist käitumissuunistest aru saanud ja
nõustute neid igapäevase töö käigus
järgima. Lühidalt öeldes nõustute Axel
Johnson International töötades järgima
neid eetikapõhimõtteid ja asjakohaseid
seaduseid. Kui töötaja seda ei tee, seab
see ohtu nii tema enda kui ka meie kontserni. Põhimõtteid rikkunud töötajale
võidakse määrata distsiplinaarkaristus.

Tulevastele põlvedele mõeldes

Martin Malmvik
President ja tegevdirektor

2015. aasta septembris võtsid 193
riiki vastu Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni tegevuskava 2030, milles
kirjeldatakse 2030. aasta jätkusuutlikku

maailma. Tegevuskava 2030 koosneb
17 eesmärgist, mille abil püüeldakse
vaesuse kaotamise ja kliimamuutuse
peatamise poole ning võideldakse
ebaõigluse ja ebavõrdsuse vastu. Neid
nimetatakse säästva arengu eesmärkideks ja need tähistavad tohutut pingutust maailma paremaks muutmiseks.
Axel Johnson International ja tuhanded
teised organisatsioonid ning ettevõtted
toetavad seda plaani ja mõistavad, et
tulevaste generatsioonide heaolu nimel
tuleb pingutada. Seega on need eetikanormid aluseks sellele, kuidas meie kui
töötajad saame maailma muuta.

MEIE USKUMUSED
JA VÄÄRTUSED
Meie põhiväärtused tõstavad meid esile
ja muudavad meid ainulaadseks. Need
moodustavad olulise osa meie identiteedist ja peaksid meid konkurentidest
eristama. Meie põhiväärtuse „Meiega
on hea koos töötada“ mõistmine on
meile kõigile jätkusuutliku töökeskkonna
loomise aluseks. Praktikas tähendab
see järgmist:
• seaduste ja määruste järgimine;
• professionaalsus;
• ausus;

ÜLDISED SUUNISED

Making
things
happen
Paneme asjad liikuma, võtame
initsiatiivi, tõukame tagant ja
viime oma lubadused täide.

• vastutustunne;
• austus.

See kehtib meile kõigile!
Nende väärtuste järgimine tugevdab
meie ettevõtlusvaimu ja austust teiste
vastu igapäevatöös.

Good to
work with

Peamised eetikanormid

Reisimine

Kohelge inimesi väärikuse, austuse ja
mõistvusega. Järgige rahvusvahelisi
ja kohalikke määruseid ning asjakohaseid eetikanorme ja professionaalseid
tegevusjuhendeid.

Reisimiseks tuleb kasutada kõige kulutõhusamat ja praktilisemat alternatiivi.
Kaaluge alati keskkonna seisukohast
kõige jätkusuutlikumat varianti. Meelelahutuslikud tegevused tuleb valida mõistlikult ja need on õigustatud ainult siis,
kui need on ärieesmärkide seisukohalt
asjakohased.

Võrdsuse loomine praktikas
Meie eesmärk on luua mitmekesine
töökeskkond, kus kõigil töötajatel on
võrdsed võimalused. Pidage meeles,
ei Axel Johnson International on nulltolerants mis tahes viisil ahistamise,
norimise ja diskrimineerimise suhtes
töökohas. Diskrimineerimine etnilise
tausta, soo, seksuaalse sättumuse või
mis tahes muu isikliku omaduse põhjal
ei ole vastuvõetav.

Uimastid ja alkohol
Ärge pange ennast ega teisi ohtlikesse
ega ebamugavatesse olukordadesse;
ärge olge kunagi tööajal alkoholi või
uimastite mõju all.

Meiega on hea koos töötada,
kuna inimesed, suhted ja
austus on olulised.

Farsighted
Ettenägelikkus Peame silmas
lahenduste kestvust ja eelistame
jätkusuutlikke võimalusi.

Kui mõni töötaja tunneb, et teda ahistatakse või
diskrimi- neeritakse, tuleb sellest viivitamatult
otsesele ülemusele või personalitöötajale teatada.
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SUHTLEMINE
Ettevõttesisene suhtlemine
Peamine nõudmine on professionaalne
ja sobiv keelekasutus. Olge objektiivne,
piirduge faktidega ja kasutage erialast
sõnavara.

Sotsiaalmeedia kasutamine
Alalti tuleb arvestada, et teie öeldut
või postitatut loeb või näeb igaüks,
kus iganes ja ükskõik mis ajal. Kasutage
järgmist põhimõtet: „Kas mu ülemusele,
kliendile või äripartnerile meeldiks seda
näha?“ Ärge kunagi jätke muljet, et räägite isiklikus suhtluses või sotsiaalmeedias, sh foorumites, blogides ja jututubades, ettevõtte nimel. Axel Johnson
International toodete või teenuste kohta
käivat mis tahes sisendit, mis postitatakse sotsiaalmeedias, tuleb käsitleda
kui reklaami ja seda reguleeritakse
kokku lepitud tavade kohaselt.
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Konfidentsiaalne teave ja
ärisaladused
Käsitlege teavet konfidentsiaalsena,
kasutage seda ainult ette nähtud
eesmärgil ja vältige selle ebavajalikku
avaldamist. Näiteks tuleb konfidentsiaalsena käsitleda teavet strateegiate,
tootearenduse, äripartnerite ja finantstulemuste kohta. Tundlik võib olla ka töötajate kohta käiv teave ning seda tuleb
käsitleda ettevaatusega.

Kui teiega võtab ühendust meedia või keegi teine
ettevõtteväline pool ja küsib teavet, suunake nad
edasi tegevdirektori või ettevõtte kommunikatsiooni eest vastutava töötaja poole.

ALTKÄEMAKS
JA KORRUPTSIOON

KINGITUSED
JA KÜLALISLAHKUS

Korruptsiooni, altkäemaksu ja väljapressimise suhtes kehtib nulltolerants.
Pidage alati meeles, et korruptsioon
– seda nii altkäemaksu või lisatasu pakkumise kui ka nende vastuvõtmise näol
– on kuritegu. Mõlemad pooled on ebaseaduslikus käitumises võrdselt süüdi
ja seega seab see ettevõtte ohtu.
Ärge KUNAGI andke ega pakkuge
rahalist või rahaga võrdväärset kingitust, sest neisse suhtutakse üldiselt
kui altkäemaksu.

Mis tahes isikliku kasu pakkumine tarnijale või äripartnerile või neilt sellise
kasu vastuvõtmine seoses Axel Johnson
International äritegevusega on meie
eetikakoodeksi rikkumine. See hõlmab
kõiki ärisuhteid.
Siiski võib teatud olukordades väike
žest sobiv olla. Aga pidage meeles,
et sellises olukorras on kõige tähtsam
see, kui väärtuslik paistab kingitus selle
saajale.
Seaduslikuks peetavad kingitused
leiate riigipõhistest õigusaktidest ja
ettevõtte eeskirjadest.

HUVIDE
KONFLIKT
Kui satute olukorda, kus teie otsust võib
mõjutada isiklik kasu või preemia, peate
alati käituma Axel Johnson International
parimaid huvisid silmas pidades. Vältige
järgmisi olukordi:
• toodete ostmine tarnijalt või müüjalt,
kus on juhiks perekonnaliige, sugulane või lähedane sõber;
• isiklike asjade ajamine tööajast;
• põhjendamatute kingituste vastuvõtmine või ajaviitega nõustumine.

VÕRDSETE
TINGIMUSTE
EEST
Usume, et aus konkurents on kasvava
ja uuendusliku ettevõtte aluseks. Selleks peame kõik olema pühendunud ja
ausalt käituma ning toimima järgmiselt.
• Olema kursis asjakohaste riiklike
seadustega.
• Ütlema ära sellistest tegevustest,
mis võivad määruseid rikkuda või
mille puhul võib tunduda, nagu eelistataks üht poolt subjektiivselt teisele.
• Küsima kahtluse korral abi
õigusnõustajalt.

Kahtluse korral küsige
oma ülemuselt või
tegevdirektorilt nõu
veendumaks, et te
ei satu ebaeetilisse
olukorda.

VEENDUGE, ET TEIE EGA
TEIE KOLLEEGID:
• ei võtaks kunagi vastu ega pakuks teeneid, mis hõlmavad raha või on rahaga
võrdväärsed, sest neid peetakse üldiselt altkäemaksuks;
• ei võtaks kunagi vastu ega pakuks teeneid, mis hõlmavad teisi isikuid, kellel
puudub professionaalne huvi (nt abikaasad või sugulased).

Pidage meeles, et kui te ei järgi konkurentsireegleid käsitlevaid seaduseid ja määruseid, võidakse
seetõttu Axel Johnson International ja teie ettevõttele määrata märkimisväärne rahaline karistus.
Töötajatel on ligipääs täielikule konkurentsiprogrammile, nii et küsige kahtluse korral nõu.
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KESKKOND
Kui me kõik võtame eesmärgiks anda
panus ka isiklikul tasandil, kasvab tõenäosus, et suudame edukalt keskkonnamõju vähendada. Esitage üksteisele
väljakutse ja mõelge pidevalt sellele,
kuidas oma igapäevatöös keskkonnasõbralikumalt käituda. Tähelepanu tuleb
pöörata just järgmistele valdkondadele.
Ressursside, nagu elekter ja materjalid,
kasutamine – kõigi ressursside kasutamine tuleb optimeerida ja minimeerida.
Praktikas tähendab see, et kasutada tuleb
võimalikult vähe materjale, neid tuleks
taaskasutada ja viimaks ümber töödelda.
Ostuotsused – võtke otsuste tegemisel
alati arvesse keskkonnaga seotud ja sotsiaalseid aspekte.
Transport – võtke valikute hindamisel
alati arvesse keskkonnaga seotud ja sotsiaalseid aspekte. Tehke tarku valikuid ja
õhutage tarnijaid vastutama.

?

Kas teil on mõtteid, kuidas teie ettevõte või
osakond saaks oma panuse anda? Julgustame
teid, et mõtleksite välja võimalikke algatusi või
muudaksite tavasid, mis aitaks meil planeeti
tulevaste põlvkondade jaoks paremaks muuta.

OHUTUS
– KÕIGE
TÄHTSAM
PRIORITEET
Kõige tähtsamaks tuleb pidada teadlikkust ohutuse kohta. Veenduge, et hoolitseksite enda ja kolleegide tervise ning
ohutuse eest ja järgiksite ettevõttepõhiseid ja ohutuseeskirju.
Kui täheldate potentsiaalselt ohtlikku
olukorda või teil on ennetav ettepanek
tööpaiga tingimuste parandamiseks,
rääkige kohe oma otsese ülemusega.

Ohutu töökeskkonna
tagamise põhitõed
on ohutusvahendite
kasutamine, hädaolukorra protseduuride
teadmine, asjakohase
koolituse läbimine ning
õnnetustest teatamine
ja järelkontroll pärast
nende juhtumist.

PROBLEEMIDEST TEAVITAMINE
Axel Johnson International töötajatele
on selle koodeksi mõistmine ja järgimine kohustuslik. Kui märkate kahtlast
käitumist, julgustame teid sellest teada
andma. Esimese asjana pöörduge oma
organisatsiooni juhi poole. Kui tahate
anonüümseks jääda, kasutage Axel
Johnson International rikkumisest teatamise teenust, mis on mõeldud tundlike
olukordade jaoks.

Probleemidest teavitamise viisid
1. Ettevõtte juhile
2. Ettevõtte personalitöötajale
3. Äriühingu juhtkonna esindajale
4. Rahvusvahelise juhtkonna esindaja
Axel Johnson
5. Rikkumisest teatamise teenuse
kaudu
Rikkumisest teatamise teenus võimaldab probleemidest teavitada eelistatud
keeles, avameelselt või anonüümselt.
Kõigi probleemidega tegeletakse sõltumatu kolmanda poole süsteemi kaudu,
mis tagab konfidentsiaalsuse kogu hindamisprotsessi käigus.

KAS OLETE MIDAGI KAHTLAST
TÄHELE PANNUD?
Minge veebilehele http://report.whistleb.com/axinter
või skannige see QR-kood, et avada vastav veebileht
otse mobiilseadmes. Probleemidest teatamiseks jälgige
teavitamiskanalil toodud suuniseid.
Lisateavet rikkumisest teatamise teenuse kohta leiate
veebilehelt www.axinter.com
Kuidas? QR-koodi skannimiseks peab teie mobiilseadmel olema vastav rakendus.
Avage rakenduste pood ja laadige alla soovitud QR-skanner. Seejärel avage
rakendus ja skannige QR-kood, et avada vajalik asukoht.

Saada mind
ümbertöötlemisele!

EETIKAKOODEKSI
JÄRGIMISE KOHUSTUS
Kinnitan, et olen lugenud Axel Johnson International eetikakoodeksit, saan sellest aru ja järgin neid suuniseid oma igapäevatöös.
Minu eesmärgiks on ettevõtet alati aidata altkäemaksude andmise
ja korruptsiooni ennetamisel kindlustades, et kõiki ettevõtte tegevusi iseloomustavad jätkuvalt ausus, läbipaistvus ja võrdsed tingimused. Teavitan oma ülemust eetikakoodeksi või mis tahes muust
rikkumisest või rikkumise kahtlusest või kasutan probleemist teavitamiseks laiendatud kanaleid.
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