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EESKUJULIKU JA EETILISE ÄRIKÄITUMISE TAGAMISEKS  
  
  
  

Tele2 jaoks on ärieetika kõrge tase väga oluline. Käesoleva äripartneritele mõeldud käitumisjuhendi ( 
„juhend”) võtsime vastu eesmärgiga tagada kõigi äripartnerite teadlikkus neile esitatud nõuetest.   

  
  
  

Tele2 nõuab kõigilt äripartneritelt, et nad:  
 

• loeksid käesoleva juhendi läbi ja saaksid sellest aru;  
• allkirjastaksid kirjaliku või digitaalse kinnituse juhendi läbilugemise ja sellest arusaamise kohta;  
• tagaksid juhendi põhimõtete ja sisu järgimise.s 
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Sissejuhatus  
Meie, Tele2 töötajad, usume, et meie ettevõtte edukus sõltub nende ühiskondade edukusest, kus 
ettevõte tegutseb. Ühiskonna jätkusuutlik areng ja head äritavad käivad käsikäes. Jätkusuutliku 
ärimudeli järgimiseks ja parema ühiskonna ülesehitamiseks peame vastutama mõju eest, mida meie 
tegevus meid ümbritsevale keskkonnale avaldab. Meie tegevuse oluliseks osaks on äripartnerid ja 
seepärast on vaja, et nad meie põhimõtteid toetaksid. 

  
Tele2 püüdleb selle poole, et head äritavad oleksid ülekaalus kõiges, mida teeme, ning seetõttu on 
Tele2 otsustanud läheneda ettevõtte vastutusele samamoodi, nagu ka kõigile teistele igapäevastele 
tegevustele.  

  
 Äripartneri käitumisjuhend põhineb Tele2 käitumisjuhendil, mida kohaldatakse võrdselt nii Tele2-le ja 
tema töötajatele, juhtkonnale kui ka ettevõtte nõukogule. Dokumendis viidatakse põhimõtetele, mida 
Tele2 kavatseb järgida. Siin antud juhiseid peavad järgima ka äripartnerid, kui tekstis pole 
selgesõnaliselt öeldud teisiti.  

  
Juhendi alus  
Käitumisjuhend põhineb kümnel ÜRO algatuses Global Compact sätestatudkümnel põhimõttel. 
Täpsemat teavet vaadake lisast 1.  

  
  

Juhendi kohaldamisala  
Soovime rõhutada, et Tele2 poolt müüdav kaup ja osutatavad teenused tuleb toota ja pakkuda 
eetiliselt. Seepärast eeldab Tele2, et kõigi Tele2 äripartnerite (s.t sidusettevõtete, tarnijate, allhankijate 
ja müüjate) organisatsioonides kohaldatakse ja järgitakse juhendit olenemata sellest, kas nad 
osutavad Tele2-le teenuseid või tarnivad kaupu.  

  
Juhendi vastavus õigusnormidele  
Tele2 järgib iga tegutsemisriigi kohalikke õigusakte. Käesoleva juhendiga kehtestatakse 
miinimumnõuded. Kui muude kohalike, siseriiklike või rahvusvaheliste õigusaktide nõuded on ettevõtte 
vastutuse seisukohalt käesolevas juhendis toodud põhimõtetest rangemad, tuleb järgida neid nõudeid. 
Olukorras, kus ei saa juhinduda ei õigusaktidest ega käesolevast juhendist, on ülimuslikud ÜRO 
algatuses Global Compact sätestatud põhimõtted. Käesoleva juhendi ja kohustuslike kohalike 
õigusaktide vastuolu korral on ülimuslikud kohalikud õigusaktid.  

  
Toodete ja teenuste ohutus  
Tele2 võidab uusi kliente ja ehitab pikaajalisi kliendisuhteid, pakkudes kulutõhusaid ja kvaliteetseid 
teenuseid. Seejuures jääme kõigi tehingute puhul ausaks ja erapooletuks. Meie kirjalikud ja töötajate 
poolt suuliselt esitatavad turundus- ja reklaammaterjalid on täpsed, tõesed ning kooskõlas 
kohaldatavate õigusaktidega. 
  
Kliendi õiguste tagamine  
Äritegevuse käigus pääseb Tele2 ligi kliendiandmetele, mida töödeldakse ja talletatakse. Andmete 
töötlemisel peavad Tele2 ja tema äripartnerid arvestama Tele2 klientide õigusega isikupuutumatusele 
ja privaatsusele.  

  
Tele2 järgib nii sõnavabaduse, eraelu puutumatuse kui ka isikuandmete talletamise kohta käivaid 
õigusakte. Tele2 teeb kõik selleks, et vältida lubamatut juurdepääsu isikuandmetele. Tele2 töötleb 
ainult selliseid klientide isikuandmeid, mille töötlemine on lubatud kohaldatavate õigusaktidega. Tele2 
peab isikuandmete käitlemisel olema usaldusväärne nii klientidele kui ka ettevõtte töötajatele ning 
seda saab saavutada üksnes koostöös äripartneritega.  

  
Kliendiohutus  
Tele2 tegeleb aktiivselt pettuste ja pakutavate sideteenuste kuritarvitamise ennetamisega. Selleks 
pakub Tele2 töövahendeid, mis on mõeldud kaitseks soovimatu sisuga kokkupuutumise eest. Eriti 
hoolikalt suhtume laste ja noorte kaitsmisse sellise sisu eest..  
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Kokkupuude elektromagnetväljaga  
Elektriseadmed eraldavad töötamisel kiirgust ja tekitavad elektromagnetvälju (EMV). Sidevõrkude 
kasutamisest põhjustatud EMV-de puhul järgib Tele2 pädevate asutuste soovitusi.  

  
  

Tarnijad ja müüjad  
Tele2 lepingulised suhted tarnijate ja edasimüüjate on ettevõtte edukuse olulised komponendid. 
Tarnijate ja edasimüüjate valimine ning hankeotsuste langetamine peab toimuma objektiivselt ja igati 
Tele2 huvides, püüeldes alati parima tehingu poole ning võttes arvesse nii kulusid, nõuete täitmist, 
eeldatavat tulemuslikkust, kvaliteeti kui ka muid asjakohaseid tegureid.  

  
Tele2 nõuab, et ärilised otsused tuleb teha ilma kolmandate osapoolte põhjendamatu mõjuta. Tarnijad 
ja edasimüüjad, kes on tõendatult püüdnud ebakohaselt mõjutada Tele2 hankeotsuseid, jäetakse 
edaspidi ettevõtte tehingutest kõrvale.  

  
  

Äritegevuses järgitavad põhimõtted 
Korruptsiooni vältimine  
Tele2 töötajad ega nõukogu liikmed ei tohi isikliku kasu eesmärgil pakkuda ega anda ühelegi 
kolmandale isikule ega küsida ega võtta vastu üheltki kolmandalt isikult otseseid või kaudseid 
lubamatuid hüvesid, v.a juhul, kui see jääb üldtunnustatud äritavade piiresse, nt ettevõtte esindamine 
ja mõistlikud võõrustamiskulud tavapärases äritegevuses. Tele2-ga koostööd tegevatelt äripartneritelt 
eeldatakse samade nõuete täitmist. .  

  
Enamikus riikides peetakse kingituste või soodustuste tegemist riigiteenistujatele või avalik-õiguslike 
asutuste ametnikele seaduserikkumiseks. Äripartnerid ei tohi pakkuda ei omal algatusel ega Tele2 
nimel raha või kingitusi ametnikele ega valitsusasutuste töötajatele, välja arvatud sümboolsed 
kingitused, mille rahaline väärtus on väike, eeldusel et  seadused seda võimaldavad.  

  
Aus konkurents  
Tele2 toetab alati kindlalt ausa konkurentsi ja vaba turu põhimõtteid. Üks meie edu alustest on olnud 
monopolide võimu lõhkumine. Usume kindlalt, et vaba ja aus konkurents töötab meie kasuks ja 
võimaldab Tele2-l pakkuda klientidele eeldatult hea kvaliteedi ja hinnaga sideteenuseid. Sellest 
tulenevalt eeldatakse Tele2-lt ja tema äripartneritelt konkurentsiõiguse järgimist ning mitteosalemist 
kuritahtlikus kokkumängus või monopoolsetes eelotsustes.   

  
Huvide konflikt  
Äriliste otsuste tegemisel peab Tele2 vältima huvide konflikti, et otsused oleksid alati Tele 2 ja tema 
äripartnerite parimates huvides. Isiklikud suhted ega kaalutlused ei tohi kunagi Tele2 otsuseid mõjutada. 
See ei kehti mitte üksnes Tele2 töötajate potentsiaalse kasu, vaid ka Tele2 töötajate sugulaste ja 
sõprade võimaliku kasu kohta. Äripartneritelt eeldatakse nende ja Tele2 vahelises (tulevases) ärisuhtes 
võimaliku huvide konflikti tuvastamist ja sellistest konfliktidest Tele2 teavitamist. 
 
Äripartnerid peavad teadma, et huvide konflikti ennetamiseks kehtivad Tele2 töötajatele järgmised 
reeglid: 
 

• Töötajad ei tohi töötada ilma ettevõtte kirjaliku nõusolekuta väljaspool Tele2 mitte ühelgi ametikohal (nt 
töövõtja, konsultandi, juhatuse/nõukogu liikmena). 

• Väikseimagi huvide konflikti võimaluse korral peavad töötajad sellest viivitamata teavitama oma otsest 
juhti. 

  
 

Finantsaruandlus  
Tele2 peab järgima rangeid raamatupidamispõhimõtteid ja -standardeid (IFRS), esitama täpset ja 
täielikku finantsteavet ning rakendama asjakohaseid sisekontrollisüsteeme ja protseduure, et tagada 
raamatupidamisarvestuse ja finantsaruandluse vastavus seaduslikkus. Äripartnerid peavad toimima 
viisil, mis toetab Tele2 sellealaseid jõupingutusi.   

  
Tele2 finantsdokumentide terviklikkus on Tele2 äritegevuse toimimiseks otsustava tähtsusega ja 
võtmetegur meie aktsionäride kindlustunde ja usalduse tagamisel. Tele2 peab tagama, et kõik 
tehingud dokumenteeritakse, liigitatakse ja võetakse kokku kooskõlas Tele2 arvestuspõhimõtetega. 
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Äripartnerid ei tohi õhutada Tele2 töötajaid sisestama ettevõtte raamatupidamisarvestusse või -
dokumentidesse andmeid ega neid sealt kustutama eesmärgiga finants- või muud tehingut või 
tulemust teadlikult varjata või moonutada või kedagi selles suhtes eksitada. 

  
Ettevõtte üldjuhtimineTele2 usub kindlalt ettevõtte läbipaistvasse ja järjepidevasse üldjuhtimisse ning 
järgib alati kõigis tegutsemisriikides kohaldatavaid õigusakte ja nõudeid. Seeläbi kaitstakse kõikide 
Tele2 aktsionäride ja huvirühmade õigustatud huve ning Tele2 ootab nende põhimõtete toetamist ka 
oma äripartneritelt.  

  
  

Töötajate lugupidav kohtlemine   
 
Õiglased töötingimused  
Kõigile Tele2 ja tema äripartnerite töötajatele on tagatud põhilised inimõigused, mida tuleb võrdselt 
käsitleda, mõista, austada ja järgida. Ükski töötaja ei tohi sattuda kehalise karistamise ega füüsilise, 
seksuaalse, psühholoogilise või verbaalse ahistamise või kuritarvitamise ohvriks.  
Sunniviisiline töö, ekspluateerimine ja võlaorjus on rangelt keelatud. Töötajatelt ei tohi tööle võtmise 
tingimusena nõuda vara või isikut tõendava originaaldokumendi hoiule andmist.  

  
Töötajaid ei saa sundida töötama üle nende tegutsemisriigis kehtiva tööajanormi ega ületunnitöö 
normi. Ületunnitöö hüvitatakse vähemalt seadusega kehtestatud määras. Kõigil töötajatel peavad 
olema töölepingud, milles on määratud töötingimused. Tööjõuna ei tohi kasutada kohaliku seadusega 
kehtestatud minimaalsest tööeast nooremaid või alla viieteistkümne (15) aasta vanuseid lapsi, 
olenevalt sellest, kumb on suurem. Alla kaheksateistkümne (18) aasta vanused töötajad ei tohi teha 
ohtlikke ega raskeid töid ega töötada öövahetuses.  
 
Lastekaitse 

 Laste õiguste kaitseks annab Tele2 oma töötajatele lastekaitsealaseid juhiseid.Tele2 töötajatel ei ole 
lubatud mingil juhul võtta lastega ühendust või kohtuda nendega ühelgi seksuaalsel eesmärgil. Nad ei 
tohi külastada baare, restorane või hotelle, kus lapsi seksuaalselt ekspluateeritakse, ning peavad 
alaealiste seksuaalse ekspluateerimise kahtlusest viivitamata teavitama politseid. Tele2 reeglid kehtivad 
nii päriselus kui ka internetis, seega ei ole töötajatel lubatud omada ega otsida laste seksuaalset 
kuritarvitamist kajastavaid materjale. 
 
Tele2-ga koostööd tegevatelt äripartneritelt eeldatakse samade nõuete täitmist. 
 
Mitmekesisus ja kaasamine 
Kõigi Tele2 ja tema äripartnerite töötajate põhiõigus on olla kaitstud diskrimineerimise eest. 
Neid ei tohi diskrimineerida ei aktiivselt ega passiivse toetamise teel etnilise päritolu, rahvuse, usu, 
puude, soo, seksuaalse orientatsiooni, perekonnaseisu või lapsevanemaks olemise, ametiühingu 
liikmelisuse, poliitilise kuuluvuse ega vanuse tõttu. 
 
Töötajate töökohariigi õigusaktide järgset vaba kollektiivset ühinemis- ja läbirääkimisõigust tuleb 
tunnustada ja austada. 
  

Töötasu ja hüved Ühelegi Tele2 või tema äripartneri töötajale ei maksta asjaomases riigis kohaldatava 
seadusega sätestatud miinimumtöötasust madalamat tasu, sh kõik kohustuslikud töö- ja lisatasud ning 
hüvitised. 

Kõigil töötajatel on võrdse töö eest õigus võrdsele töötasule ning tasustatud põhipuhkusele.  
Töötervishoid ja -ohutus Tööohutus on Tele2-s esmatähtis ja seepärast rakendatakse piisavaid 
meetmeid õnnetuste ja tervisekahjustuste vältimiseks, minimeerides töökeskkonnas esinevaid 
võimalikke ohuallikaid ning varustades töötajad vajalike kaitsevahenditega. 

Sama oodatakse ka äripartneritelt.  
Keskkond  
Tele2 ja tema äripartnerid peavad järgima kohalikule keskkonnale ja vastavale majandussektorile 
kehtestatud keskkonnaseadusi ja -määrusi. Rakendada tuleb tavasid, mis avaldavad keskkonnale 
minimaalselt mõju ning kõikide keskkonnatundlike ainete ja protsesside puhul tuleb olla võimalikult 
ettevaatlik. Tele2 edendab kestlikku arengut ja kulutõhusust, vähendades proaktiivselt ressursside 
kasutamist ja keskkonnale avaldatavat mõju.  
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Tele2 keskkonnaalases töös juhindutakse Tele2 keskkonnaeeskirjast (vt lisa 2), kus meie 
keskkonnaalane tegevus on määratletud üksikasjalikumalt..  

  
Rikkumistest teatamine  
Äripartnerid on kohustatud juhendi sisu ja mõtet oma organisatsioonis tutvustama, veenduma sellest 
arusaamises ja selle täitmises ning innustama töötajaid teavitama käitumisest, mis nende hinnangul 
ei ole käesoleva juhendiga kooskõlas. Kahtlustäratavate teguviiside selgesõnaline või kaudne 
heakskiit ei ole lubatud.  

  
Niipea kui töötaja saab teada Tele2-s või mõni äripartneri juures toimuvast tegevusest, mis võib olla 
käesoleva juhendiga vastuolus, või tal on põhjust kahtlustada juhendi rikkumist, tuleb sellest teatada.  

  
 
 
Rikkumistest teatamise kanali kaudu teavitamiseks on valida  
kolm võimalust:  

- e-kiri aadressile  report.violation@tele2.com 
- kirja teel aadressile Tele2 Whistle Blower, Group Security, 

Torshamnsgatan 17, SE-164 40 Kista Sweden 
- telefoni teel otsenumbrile +46 701 620 062 

 
Teavituste saajaiks on vastutavad isikud Tele2 nõukogus ja Tele2 turvavaldkonna töötajad. 
Ajakohast teavet rikkumistest teatamise kohta (nt vastutavate isikute kohta, kes teate vastu võtavad) 
leiate veebisaidilt Tele2.com. 
 
Võtame vastu ka anonüümseid teateid, kuid soovitame teatajal siiski oma kontaktandmed lisada.  

   

 

Juhtimine 
 
Juhendi kinnitas Tele2 AB nõukogu ja juhtkond. 
 

mailto:report.violation@tele2.com
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Lisa 1 – Käitumisjuhendi alused 
Juhend põhineb kümnel ÜRO algatuses Global Compact sätestatud põhimõttel.1  

  
ÜRO algatuse Global Compact kohaselt soovitatakse ettevõtetel omaks võtta, toetada ja oma 
mõjuvõimu piires kohaldada inimõiguste, tööstandardite, keskkonna ja korruptsiooni vältimise 
valdkondade põhiväärtusi.  

  
Inimõigused  
1. põhimõte: ettevõtted peavad toetama ja austama rahvusvaheliselt tunnustatud inimõigusi,  

  
2. põhimõte: vältida tuleb inimõiguste rikkumises osalemist.  

  
Tööstandardid  
3. põhimõte: ettevõtted peavad toetama töötajate ühinemisvabadust ja õigust kollektiivsete 

läbirääkimiste pidamisele;  
  

4. põhimõte: sunniviisilise töö igasugune vältimine;  
  

5. põhimõte: laste tööjõu mittekasutamine;  
  

6. põhimõte: töökoha- ja elukoha järgse diskrimineerimise vältimine.  
  

Keskkond  
7. põhimõte: ettevõtted peavad näitama üles keskkonnaalast teadlikkust;  

  
8. põhimõte: õhutada tuleb suuremat keskkonnaalast vastutustunnet toetavaid algatusi;  

  
9. põhimõte: toetada keskkonnahoidlike tehnoloogiate arendamist ja rakendamist.  

  
Korruptsiooni vältimine  
10. põhimõte: ettevõtted peavad võitlema igasuguse korruptsiooni vastu, kaasa arvatud 
altkäemaksu küsimine ja pakkumine.  

  
  
   
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 ÜRO algatuse Global Compact põhimõtted on sätestatud konsensuse alusel ja tuginevad järgmisele:  

- inimõiguste ülddeklaratsioon,  
- Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) tööalaste aluspõhimõtete ja põhiõiguste deklaratsioon,  
- Rio keskkonna- ja arengudeklaratsioon,                                                                            - 
 ÜRO korruptsioonivastane konventsioon.  

   
 
 
 



Vastu võetud 2011, viimati läbi vaadatud 2018 
 
 
Lisa 2 – Keskkonnapoliitika  
   

Sissejuhatus  
  

Meie, Tele2 töötajad, usume, et keskkonnasäästlikkus on kasumliku majandustegevuse jätkamise 
eeltingimus. Tele2 tooted ja teenused parandavad maailma jätkusuutlikkust ja üha kasvav 
digitaliseerimine aitab vähendada keskkonnamõju.  

  
Tähtis on tagada, et meie ökoloogiline jalajälg oleks väike - selle eesmärgi poole peaksime püüdlema 
kogu oma majandustegevuses ja igapäevases töös. Käesolevad keskkonnapõhimõtted on võetud 
vastu keskkonnaalaste kaalutluste arvessevõtmise tagamiseks kõigis meie ettevõtte osades.  

  
Keskkonnapoliitika kohaldamisala  
Tähtis on toota ja pakkuda Tele2 poolt müüdavaid kaupu ja osutatavaid teenuseid 
keskkonnasõbralikult. Seepärast loodab Tele2, et keskkonnapõhimõtteid kohaldatakse ja järgitakse 
igal organisatsiooni tasandil, ka kõigi sidusettevõtete, hankijate ja Tele2-le tootjate poolt, olenemata 
sellest, kas nad pakuvad meile tooteid või teenuseid. Väärtusahela alumistel astmetel on toodete ja 
teenuste hankijad meie hankeosakonnale. Ülemised astmed on alates müügiosakondadest kuni 
jaemüüjate ja lõpptarbijateni ning eluea lõpule jõudnud teenuste ja toodete halduseni.  

  
Õigusnormide järgimine  
Tele2 täidab igas riigis, milles tegutseb, kohalikke seadusi ja määrusi.  
Keskkonnapõhimõtetes kehtestame miinimumnõuded. Kui muude kohalike või riiklike õigusnormide 
nõuded on keskkonnaküsimustes rangemad, tuleb järgida ja täita nimetatud nõudeid.  

  
  

Põhimõtted  
  

Tele2 toetab ettevõttes keskkonnasõbralike tavade ja meetodite edendamist. See tähendab, et 
me püüame keskkonnamõju võimalikult vähendada juba enne, mitte pärast selle tekkimist, ning 
püüame kogu oma tegevuse ökoloogilist jalajälge võimalikult vähendada.  

   
Ennetusprintsiip  
Tele2 toetab ennetavat lähenemist keskkonnaprobleemidele, et keskkonnamõju võimalikult 
vähendada. Tele2 nõuab hankijatelt meie tegevusjuhendi allkirjastamist ja täitmist.  

  
   

CO2 heitmed  
Kehtestame ranged keskkonnanõuded kõikidele heitmeid põhjustavatele tegevustele nagu transport ja 
tootmine. Tele2 püüab igal ajal kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada. Pakume oma klientidele 
aktiivselt selliseid tooteid, mis suurendavad efektiivsust ja põhjustavad minimaalselt CO2 heitmeid. 
Püüame koos oma partnerite ja klientidega oma süsiniku jalajälge vähendada, et kliimamuutuste vastu 
võidelda.  

  
Energiakulu  
Tele2 on vastu võtnud strateegia, mille eesmärk on energiakulu vähendamine. Energiakulu tuleb 
tähelepanelikult jälgida, mõõta ja registreerida.  

  
Loodusvarad  
Loodusvarasid tuleb alati säästlikult kasutada ning keskkonnale ohtlikke aineid tuleb käsitseda väga 
ettevaatlikult.  

  
 
 
Jäätmed  
Tele2 teeb kõik endast oleneva materjalide ja toodete ringlussevõtu ja taaskasutuse tagamiseks.  

 



Vastu võetud 2011, viimati läbi vaadatud 2018 
 
 

Liigsed elektri- ja elektroonikaseadmed tuleb ettevõttesiseselt uuesti kasutusele võtta või ära müüa. 
Kulunud seadmed tuleb kehtivaid nõudeid järgides kasutuselt kõrvaldada ja võimaluse korral 
taaskasutada. 

  
Avamine ja sulgemine  
Tundlikes keskkondades piirab Tele2 oma mastide ja antennide silmatorkavust. Tugijaamade ja 
võrkude avamisel ja sulgemisel rakendame hoolikalt keskkonnahoiu nõudeid ja toimime 
keskkonnamõju ennetavalt. Toetame kõikjal säästlikkust ressursitõhusaid ja keskkonnasõbralikke 
teenuseid arendades, propageerides ja kasutades ning oma tegevusega põhjustatavat 
keskkonnamõju võimalikult vähendades.  
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