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Lugupeetud töötajad
ja ametiisikud
Olympuse esindajana Euroopas (kõik Euroopas tegutsevad ettevõtted, kes kuuluvad
Olympus Europa Holding SE, Olympus KeyMed Group ja Olympus Biotech Internationali alla)
vastutab igaüks meist meie ettevõtte hea maine kujundamise eest. Koodeks annab
palju juhtnööre, kuid see ei saa teie eest otsuseid langetada. Kui teil on küsimusi, pöörduge
oma ülemuse, ettevõtte vastava pädevusega ametniku või juriidilise järelevalve osakonna
poole. Me soovitame tungivalt, et iga töötaja ning ametiisik loeks käesoleva brošüüri
põhjalikult läbi ja arutaks seda oma ülemusega.
Juhindudes põhimõistest „Social IN" ja teadvustades kohustusi ettevõttele kui ühiskonna
liikmele ning kui firmale, kes sõltub mitmekesisest kultuurilisest taustast ja väärtushinnagutest,
suurendab Olympus Group jätkuvalt ühiskonna väärtust, muutes inimeste elusid läbi meie
kavandatud toodete ja lahenduste.

Olympus Group on võtnud kohustuse
juhtida meie suhteid läbi tugeva
eetilise tunde järgides seeläbi kõiki
asjakohaseid seadusi ja määrusi.

Meie koodeksi taga peituvad järgnevad „Social IN“ põhimõtted:
INtegrity (Integrity in Society – ausameelsus ühiskonnas)
1. Püüdlemine Kõrgete Eetiliste Standardite poole
2. Austus Inimõiguste vastu
INnovation (Creating Innovative Value – luues innovaatiivset väärtust)
3. Uuendusliku Väärtuse Loomine
4. Elujõuline Töökeskkond
INvolvement (Social Involvement – sotsiaalne kaasatus)
5. Harmoonilisus Keskkonnaga
6. Panus Ühiskonda
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Need põhimõtted näitavad meile nii indiviidide kui ka ettevõttena suunda tunnustatud
rahvusvaheliste standarditeni, nagu ÜRO globaalne kokkulepe, mille Olympus Group
allkirjastas 2004. a. Selle allkirjaga kinnitasime oma täielikku pühendumist globaalse
kokkuleppe kümnele põhimõttele, mis muuhulgas sisaldavad inimõiguste austamist,
kaubandusliidu loomise õiguse toetamist, sunnitöö ja lapstööjõu põlustamist, töökohal
diskrimineerimise taunimist ja keskkonnakaitse ning keskkonnasõbralikke tehnoloogiate
toetamist oma tegevuses, samuti võitlust korruptsiooni, väljapressimise ja altkäemaksu
andmise/võtmise vastu.

Käesolev dokument saab ainult
sel juhul juhiste ja eeskirjade elavaks
struktuuriks, kui me kõik seda
igapäevaselt ka rakendame!

Soovime kasutada võimalust kutsuda üles igat Olympus Europe töötajat ja ametnikku
töötama aktiivselt ja järjepidevalt kaasa meie koodeksi rakendamise ja täiendamise heaks:
dokument, mida praegu loete, saab ainult sel juhul juhiste ja eeskirjade elavaks struktuuriks,
kui me seda kõik igapäevaselt ka rakendame! Igaüks on kohustatud käituma vastavalt
parasjagu kehtivale koodeksile. Ainult nende põhimõtete järjepideval ja täpsel järgimisel
oleme võimelised vastutustundlikult käituma – nii meie ettevõtte kui ühiskonna suhtes.
Olympus Europa Holding SE Juhatus

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Käesolev Koodeks kehtib kõigile Olympus Euroopa töötajatele ning ametiisikutele. Koodeksi
põhimõtted pole kõikehõlmavad, kuid need annavad olulist teavet ettevõtte äripõhimõtete
kohta. Erinevate allüksuste puhul võivad koodeksi põhimõtetele lisanduda kohalikud või
osakondlikud juhised.
Siinses Koodeksis esitatud põhimõtteid võidakse mõnikord kohandada vastavalt rahvusvahelistele seadustele ja tavadele. Kui teil on küsimusi teatud olukorras käitumise kohta,
pidage nõu oma ülemusega, ettevõtte vastava pädevusega ametnikuga või järelvalve
osakonnaga.
Käesoleva eetika- ja ärilise käitumise koodeksi iga parandus ja muudatus peab
olema kinnitatud Olympus Europa Holding SE Juhatuse kirjaliku heakskiiduga.
Pidage meeles, et käesoleva koodeksi juhistele mittevastav käitumine võib kaasa tuua
distsiplinaarsete meetmete rakendamise, sealhulgas töölepingu lõpetamise.
Koodeksi juhised peaksid olema osa teie igapäevatööst. Kui vajate lisateavet selle kohta,
kuidas koodeksi juhiseid konkreetses olukorras rakendada, pöörduge abi saamiseks oma
ülemuse või juhi poole. Mõnel juhul võib teil olla tarvis pöörduda täpsemate juhiste või
arvamuse saamiseks teatud üksuse, näiteks ettevõtte vastava pädevusega ametiisiku poole.
Vähimagi kahtluse korral küsige nõu!
Nende juhiste mõistmine aitab tagada, et nii ettevõte kui kõik selle töötajad ja ametnikud on
oma tegevuses jäägitult ausad ja professionaalsed.
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Vaba ja õiglane konkurents on meie ärisuhete alus. Seetõttu keeldume koostööst konkurentidega, kes soovivad jagada turge ning kliente ja/või teavet hindade ning tootmismahtude
kohta; samuti ei rakenda me teisi ebaausaid ärivõtteid. Me järgime konkurentsi piiravaid
seadusi kõigis riikides, kus me oleme esindatud või tegutsevad.
Me oleme palju aastaid olnud meditsiinilise endoskoopia ja meditsiiniliste endoskoopidega
seotud teenuste vallas üks turuliidritest. Seda silmas pidades peame olema teadlikud, et
juhtiv turuseisund kujutab endast ettevõtte jaoks ka olulisi riske. Juhtiva turupositsiooni
ärakasutamiseks nimetatakse näiteks teiste ettevõtete turuletuleku takistamist ja konkurentsi lämmatamist. Tihti sõltub konkreetsest juhtumist, kas domineeriv turupositsioon
eksisteerib või mitte; alati kui tekib sellise võimaluse kahtlus, on meie kõigi kohus küsida
viivitamatult juriidilist nõu.

Me keeldume ebaseaduslikust
koostööst konkurentidega ja
me ei rakenda ka muid ebaausaid
ärivõtteid.

Kauplemispiirangud
Mis tahes kauplemist piirav kirjalik või suuline, ametlik või mitteametlik leping või kokkulepe
on EL-i konkurentsiseadustega ja teiste vastavate õigusaktidega keelatud. Kõik töötajad ja
ametiisikud peavad vältima igasugust seotust kauplemispiirangutega. Küsimuste korral
tuleb pöörduda ettevõtte juriidilise järelevalve osakonna poole.
Konkurentide kohtlemine
Meie ettevõtte põhimõtete vastu on mis tahes konkurendiga hindade või mis tahes hindu
puudutaval teemal (sealhulgas kulud, laenutingimused, turujaotused, turupiirkonnad, kliendid
ja ärivaldkonnad) arutlemine ja suhtlemine.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused

5

Kontaktivõimalused
Olympus Euroopa

Code of Ethics & Business Conduct, Version 6

5

JURIIDILINE VASTAVUS

Eessõna
Rakendamine

>

01

Õiglane konkurents

02

Juriidiline vastavus

03

Ausus
kliendisuhetes

04

Ekspordi ja impordi
vastavus seadustele

05

Ettevõtte vara ja
ärisaladuste kaitse

06

Ettevõtte suhtlemine
meediaga

07

Isikuandmete kaitse

08

Siseinfot ei kasuta,
turuga ei manipuleeri

09

Huvikonfliktide vältimine

10

Eeskirjad kingituste ja
rahaliste hüvitiste kohta

11

Koostöö tervishoiu- ja avaliku
sektori organisatsioonidega

12

Suhted tarnijate, turustajate
ja kohalike ametivõimudega

13

Vastastikune käitumine ja
diskrimineerimise keeld

14

Keskkond, tervis ja ohutus

15

Kvaliteet

16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Riiklike ja rahvusvaheliste seaduste järgimine on meie ettevõtte jaoks esmase tähtsusega.
Kõik töötajad ja ametnikud peavad aktiivselt järgima ja rakendama oma töös kehtivaid
ettevõtte põhikirjaga kehtestatud määrusi ning tagama, et need oleksid alati ajakohased
ja vastavuses õigusaktide muudatustega. Me teeme ettevõttes mõistlikke jõupingutusi
selleks, et tagada töötajate informeeritus nende töö kohta käivatest ja ettevõtet tervikuna
puudutavatest seadustest.

Kõik töötajad peavad aktiivselt
järgima ja rakendama enda
tööpiirkonnas kehtivaid ettevõtte
põhikirjaga kehtestatud määrusi
ja hoolitsema selle eest, et need
oleksid pidevalt ajakohastatud
ja vastavuses õigusaktide
muudatustega.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Kliendi rahulolu on üks meie võtmepõhimõtetest. Me toetame oma klientide edu, läbi arenevate,
väärtuslike, sisukate, kvaliteetsete, turvaliste ja uuenduslikke lahendusi pakkuvate toodete
ja teenuste. Eriti just meditsiinisektoris oleme sügavalt teadlikud oma tohutust vastutusest
patsientide kaitsmise ja tervise ees.
Meie lähenemisviis kliendisuhetele kätkeb endas ka põhimõtet, et iga töötaja ning ametiisik
kohtleb klienti õiglaselt ilma isiklikest põhjustest ajendatud eelistuste ja ebaõiglase käitumiseta.
Töötajatel ja ametiisikutel on keelatud anda lepingupartneritele sihilikult valeinfot. Klientide
andmed peavad olema eriti hästi kaitstud: me tohime oma kliente puudutavat teavet kasutada
ainult firmasiseselt ning peame tagama, et rahvusvahelised ja riiklikud andmekaitsenõuded
oleksid täidetud.

Me kohtleme kliente õiglaselt ja
ei eelista neid isiklikel põhjustel.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Ekspordi ja impordi juhtimine on veel üks valdkond, kus teeme kõik võimaliku, et end kurssi
viia ja olla kooskõlas vastavate nõuetega (mille hulka kuuluvad nt Jaapani ekspordiministeeriumi ning majandus-, kaubandus- ja tööstusministeeriumi nõuded, rahvusvaheline
kaubandusõigus, EL-i väliskaubanduse ja -maksete seadus, importi puudutavad nõuded,
ekspordieeskirjad, embargod ja boikotid).
Euroopa Olympuse ettevõtted ei impordi ega ekspordi kohaliku ameti loata materjale,
tooteid ega tehnoloogiaid, mille puhul on seadustega ette nähtud kontrollid ja mille puhul
on vaja ekspordi- või impordiluba. Mõningatel juhtudel on nõutav ka vastavus EL-i
direktiivile kahesuguse kasutusega toodete käsitlemise kohta. Töötajate ja ametnikena
peame kõik olema teadlikud, et meie teadmised seadusemuudatustest ja uutest nõuetest
peavad olema alati ajakohased.
Kui töötajatel või ametiisikutel tekib mistahes ekspordi- või impordinõudeid puudutavaid
küsimusi, tuleb viivitamatult küsida juriidilist nõu.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Ettevõtte vara kaitse
Iga töötaja ja ametiisik vastutab ettevõtte vara kaitsmise eest. Samuti vastutab iga töötaja
ja ametnik Olympuse kohustuse klientide või tarnijate usaldatud vara kaitsmise ning kohase
kasutuse eest. Ettevõtte vara hulka kuulub füüsiline vara, nt seadmed ja hooned, lisaks
meie rahalised vahendid, intellektuaalne omand, ärisaladused ja konfidentsiaalne teave.
Olympuse vara kaitsmiseks tuleb neid hoolikalt hoida. See tähendab, et väärtuslik vara
tuleb luku taha panna või peab seda muul viisil kaitsma. Nimetatud vara ei tohi müüa, välja laenata, ära anda ega muuta ühelgi viisil, mis võib selle väärtust mõjutada, välja
arvatud juhul, kui selleks on hea äriline põhjus ning vastutava juhi nõusolek.

Ettevõtte materiaalse ja
mittemateriaalse varaga tuleb
hoolikalt ümber käia ja kasutada
seda ainult ärilisel eesmärgil.

Ettevõtte ressursside kasutamine
Ettevõtte ressursse, sealhulgas (kuid mitte ainult) sularaha, töötajaid, tarkvara ja seadmeid,
tohib kasutada ainult seadusega kooskõlas oleval ettevõtte äritegevusega seotud eesmärgil.
Mõned näited:
• Töötajad ega ametnikud ei tohi teha tööreise ega osta kõige kallimaid lennupileteid
ainult selleks, et koguda lennupunkte või muid isiklikku kasu toovaid auhindu;
• Mitte keegi väljastpoolt ettevõtet ei tohi omada ilma meie nõusolekuta juurdepääsu
meie arvutitele.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Ettevõtte mittemateriaalne vara ja ärisaladused
Eriti mittemateriaalne vara, nagu patendid ning teadmised tehnoloogiast ja protsessidest,
on meie ettevõtte pikaajalist edu silmas pidades üliolulised. Mittemateriaalse vara hulka
kuulub (kuid mitte ainult) arvutisüsteemidele vahetu juurdepääsu omamisest tulenev teave,
võrkudes leviv teave, kaasaskantavatele elektronmeediumitele salvestatud teave ja püsikoopiana salvestatud teave.
Töötajate, ametnike või kolmandate isikute poolt ettevõtte jaoks loodud leiutised peavad
vajadusel olema seadusega kaitstud. Ärisaladuste kaitsmine on samuti äärmiselt tähtis,
kuna ärisaladused on teave, mis ei ole avalikult kättesaadav kuid on nii ettevõtte kui ka
meie konkurentide jaoks väga oluline. Sinna alla kuulub strateegiline teave, teave hindade,
tootekoguste, laovarude, hinnapakkumiste, turustamise jms kohta. Iga allüksus peab tarvitusele võtma kõik põhjendatud ja kohased ettevaatusabinõud, et sellist teavet kogemata
ei avalikustataks, võttes arvesse konkreetse allüksuse tegevuse iseloomu ja konfidentsiaalsusnõudeid. Lisaks nõuame oma töötajatelt ja ametiisikutelt selgesõnaliselt igapäevases
äritegevuses mittemateriaalse vara ja ärisaladustega konfidentsiaalset ja hoolikat ümberkäimist: Olympuse töötaja või ametnikuna kohustub igaüks selgesti võtma tarvitusele kõik
vajalikud ettevaatusabinõud, et sellist teavet tahtmatult ei avalikustataks. See nõue kehtib
ka kolmandatelt osapooltelt saadud konfidentsiaalse teabe kohta.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused

Mittemateriaalset vara ja ärisaladusi
tuleb kohelda konfidentsiaalselt
ja suure ettevaatusega.
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ETTEVÕTTE VARA JA ÄRISALADUSTE
KAITSE
Eessõna
Rakendamine
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Juriidiline vastavus

03

Ausus
kliendisuhetes

04

Ekspordi ja impordi
vastavus seadustele

05

Ettevõtte vara ja
ärisaladuste kaitse

06

Ettevõtte suhtlemine
meediaga

07

Isikuandmete kaitse

08

Siseinfot ei kasuta,
turuga ei manipuleeri

09

Huvikonfliktide vältimine

10

Eeskirjad kingituste ja
rahaliste hüvitiste kohta

11

Koostöö tervishoiu- ja avaliku
sektori organisatsioonidega

12

Suhted tarnijate, turustajate
ja kohalike ametivõimudega

13

Vastastikune käitumine ja
diskrimineerimise keeld

14

Keskkond, tervis ja ohutus

15

Kvaliteet

16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Töölepingu sõlmimisel peavad kõik töötajad ja ametnikud allkirjastama lepingu, millega
nad kohustuvad kaitsma Olympuse konfidentsiaalset teavet ja intellektuaalse omandi
õigusi nii Olympuses töötamise ajal kui ka pärast Olympusest lahkumist. Töölepingu
lõppemisel peavad töötajad ja ametnikud tagastama kõik ettevõttele kuuluvad materjalid
ja teabe (sh patendid, joonised, andmed) ning andma teabe omandiõigused üle Olympusele.
Iga töötaja ja ametnik vastutab isiklikult ettevõtte mis tahes andmelise vara eest, kaitstes
seda kadumise, väära muutmise ning volitamata ja asjasse puutumatutele inimestele
avaldamise eest.
Harvadel juhtudel, nt koostöö puhul väliskonsultantide või -nõustajatega, võib olla vaja
edastada konfidentsiaalset teavet kolmandale osapoolele. Sellistel juhtudel tuleb eelnevalt
allkirjastada konfidentsiaalsusleping või konfidentsiaalse teabe kaitse leping.
Meie patente hallatakse tsentraalselt. Kui patendile antakse litsents, on iga töötaja ja
ametnik kohustatud kõiki asjaolusid silmaspidades sellest teavitama ka Olympuse kvaliteedijuhtimise osakonda ja vastavat Euroopa Olympuse allüksust.
Aruannete säilitamine
Äridokumendid ja -aruanded on oluline ettevõtte vara. Need sisaldavad meie äri järjepidevuse jaoks üliolulist teavet, säilitavad meie juriidiliste õiguste kaitsmiseks vajalikku teavet
ning toetavad ja tõendavad makse ja muid seadusest tulenevaid nõudeid. Need dokumendid
peavad olema koostatud täpselt ja ausalt. Ükski dokument ei tohi olla väljamõeldud,
võltsitud või eksitavale teele juhtiv. Meie andmeid säilitatakse vastavalt seadusega
ettenähtud nõuetele. Andmete kogumise, töötlemise ja kasutuse puhul kehtivad aga
andmete vältimise ja andmemajanduse põhimõtted.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused

3/3

11

Kontaktivõimalused
Olympus Euroopa

Code of Ethics & Business Conduct, Version 6

11

ETTEVÕTTE SUHTLEMINE MEEDIAGA
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15

Kvaliteet

16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Avalikud suhted ja press
Olympuse eesmärk on avatud ja järjepidev suhtlus meediaga.
Ettevõtte avalike suhete osakond ja juhatus vastutavad kogu Euroopa Olympuse ettevõttega
seotud ning avalikku meediat puudutava teabeedastuse eest (sh finantsandmete avaldamine,
teave õnnetuste ja kriiside, teiste firmade omandamise ja ühinemise ning juhatuse koosseisus
toimuvate muudatuste kohta).
Olympuse ametlikke avalikke teadaandeid edastab ainult ettevõtte avalike suhete osakond
või vastav avalike suhete esindaja. Ilma eelneva heakskiiduta ei tohi töötajad Olympuse
nimel vastata ühelegi ettevõtte poliitikat puudutavale küsimusele mis tahes avaliku sõnavõtu
raames (sealhulgas Internetis, veebiteenuste raames või ajakirjanduses), välja arvatud juhul,
kui neid on selleks volitatud.
Olympus kaitseb iga töötaja arvamusvabadust, kuid töötajad peavad mõistma, et Olympust
puudutavad arvamusavaldused ja kommentaarid, olgu kiitvad või laitvad, võivad kahjustada
Olympuse ja selle allettevõtete huve. Töötajad peavad austama Olympuse õigusi ja huve
ning olema isikliku arvamuse avaldamisel ettevaatlikud.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Töötajate käitumine Internetis
Töötajad võivad omal soovil või töö tõttu sattuda osalema internetifoorumitesse. Töötajad
ei tohi sellistes foorumites edastada Olympuse ametlikke seisukohti, välja arvatud juhul,
kui neid on selleks volitatud. Kui postitus ei pärine Olympuse koduleheküljelt, peaksid
töötajad välja tooma oma seose Olympusega.
Kõik kommentaarid peavad jääma töötaja pädevusala piiresse. Kui postitus mõjutab teisi
Olympuse töötajaid, tuleb ka nemad postitusse kopeerida või neid eelnevalt teavitada.
Töötajad vastutavad täies ulatuses oma eraviisiliste veebikannete eest ning isiklik teave
peab olema selgelt isiklikuna esitatud. Segaduste vältimiseks peaksid töötajad alati viitama,
et esitatud vaated on nende isiklikud ning mitte Olympuse omad.
Ka käesoleva lahtiütluse juures jäävad nimetatud meediumite puhul kehtima konfidentsiaalsusnõuded. Töötajate võrgukäitumine peegeldab ettevõtet laiemalt. Töötajad ei
tohi kommenteerida ettevõtte jaoks konfidentsiaalseid asju ja siseasju, teavet, mis võib
sisaldada siseinfot, Olympuses käimasolevaid juriidilisi vaidlusi ega meie kliente ja
partnereid.
Piirkondlik seadus, mis puudutab teabe ja kliendiandmete (sh autoriõiguste, isiklike õiguste)
austamist kehtib samuti sotsiaalmeediale.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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ISIKUANDMETE KAITSE
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Ettevõtte sotsiaalse
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Olympus austab isiku põhiõigusi ja -vabadusi ning vastavalt kehtivatele andmetöötlusseadustele ka isiku õigust privaatsusele.
Me kogume, töötleme ja kasutame isikuandmeid ainult täpselt määratletud ja seadusega
lubatud eesmärgil. Seetõttu pöörame erilist tähelepanu isikuandmete haldamisele ja kaitsmisele volitamata juurdepääsu eest. Kõiki töötajaid ja ametnikke teavitatakse kehtivatest
nõuetest.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Vahel võib töötajatele ja ametnikele avaneda juurdepääs meie ettevõtte või äriga seotud
mitteavalikule teabele. Sellist teavet nimetatakse siseinfoks. Olympuse põhimõte on, et
ühelgi juhul ei tohi kasutada siseinfot ebasobival eesmärgil.
Siseinfo kaitsmine
Siseinfot ei tohi avaldada ühelegi ettevõttest väljapoole jäävale isikule, välja arvatud juhul,
kui see on tarvilik ettevõtte äritegevuseks.
Aktsiatehingud ja eriti oluline siseinfo
Teatud osa siseinfost võidakse pidada eriti oluliseks, mis tähendab, et selline info võib
mõjutada emaettevõtte (Olympus Corporation Jaapanis) aktsiahindu. Kui töötaja või ametiisiku valduses on ettevõtet puudutavat väga olulist siseinfot, ei tohi ta kaubelda aktsiaturul ega teha muid rahatehinguid seni, kuni vastav info on ka avalikkusele edastatud. Eriti
oluline info on näiteks majandustulemused, teise ettevõtte omandamise kava ning kavandatava võtmetoodete turuletoomise teadaanded.

Siseinfost lähtudes aktsiate või muude
finantsinstrumentidega tehingute tegemine, siseinfo edastamine kolmandatele
osapooltele või kolmanda osapoole
tegevuse ajendamine seoses nimetatud
finantsinstrumentidega on keelatud,
nagu ka seotus turumanipulatsioonidega.

Osa eriti olulist siseinfot ei pruugi mõjutada Olympuse aktsiahindu, kuid võib mõjutada
muude ettevõtete aktsiahindu ning muid investeerimistehinguid. Olympuse töötaja ja
ametnik ei tohi kasutada eriti olulist siseinfot isikliku rahalise kasu ega turu mõjutamise
eesmärgil. Nimetatud siseinfo hulka kuulub näiteks Olympuse mis tahes kava investeerida
teise ettevõttesse või määrata olulist osa ärist teatud tarnijale.
Töötajal või ametnikul on keelatud isikliku kasu eesmärgil tegutseda (nt aktsiatega kaubelda või investeerida). Samuti on töötajal või ametnikul keelatud kaubelda kolmanda osapoole nimel, edastada või avaldada siseinfot kolmandale osapoolele ning ajendada kolmandat osapoolt tegutsema.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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SISEINFOT EI KASUTA, TURUGA EI
MANIPULEERI
Eessõna
Rakendamine

>
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Õiglane konkurents

02

Juriidiline vastavus

03

Ausus
kliendisuhetes

Iga töötaja ja ametnik peab olema teadlik, et siseinfol põhinevaid tehinguid ja turumanipulatsioone puudutavate riiklike ja rahvusvaheliste seaduste mittejärgimine tähendab
tõsist seaduserikkumist, millel võivad tööseaduse kohaselt olla tõsised tagajärjed
kompensatsiooninõuete või isegi vangistuse näol. Kõikide sellist laadi tehingutega seotud
probleemidega tegeleb juriidilise järelevalve osakond.

04

Ekspordi ja impordi
vastavus seadustele

Ametnikele ja töötajatele, kellel on ligipääs ettevõtte siseinfole, kehtivad lisapiirangud.

05

Ettevõtte vara ja
ärisaladuste kaitse

06

Ettevõtte suhtlemine
meediaga

07

Isikuandmete kaitse

08

Siseinfot ei kasuta,
turuga ei manipuleeri

09

Huvikonfliktide vältimine

10

Eeskirjad kingituste ja
rahaliste hüvitiste kohta

11

Koostöö tervishoiu- ja avaliku
sektori organisatsioonidega

12

Suhted tarnijate, turustajate
ja kohalike ametivõimudega

13

Vastastikune käitumine ja
diskrimineerimise keeld

14

Keskkond, tervis ja ohutus

15

Kvaliteet

16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Iga töötaja ja ametiisik peab igas olukorras vältima konflikte oma erahuvide ja ettevõtte
huvide vahel, mis võivad tekkida asjaajamisel äripartnerite, töötajate või kolmandate
osapooltega.
Töötaja ja ametniku jaoks on kõige õigem tegutsemisviis pidada igal konkreetsel juhul nõu
oma ülemusega, et hinnata, kas probleem eksisteerib ning probleemi olemasolu korral
leida sellele võimalik lahendus. Kui töötaja või ametiisiku ülemus leiab, et huvide konflikt
eksisteerib või võib eksisteerida, peab ta nõu juriidilise järelevalve osakonnaga. Järelevalve
osakond uurib olukorda seejärel koos pädeva juhiga, et selgitada, kas huvide konflikt ka
tegelikult esineb. Kui konflikt esineb, võib töölepingu jätkamiseks osutuda vajalikuks viia
töötaja üle teise üksusse, nõuda, et töötaja oma huvist loobuks, või heastaks olukorra
muul viisil.
Kui töötaja või ametiisik asub positsioonil, mis võimaldab mõjutada äripartneri (nagu
tarnija või kliendi) äriolukorda, peab töötaja või ametnik avaldama oma ülemusele kõik
rahalised, varalised või muud laadi juhtivad või mõjutavad huvid (nt lähedane pereliige või
sõber), mis töötajal või ametiisikul on. (Märkus: rahalised ja varalised huvid hõlmavad
investeeringuid, väärtpaberite omamist ja laenulepinguid). Iga töötaja või ametnik, kelle
positsioon võimaldab mõjutada materjalide või teenuste hankimist, peab ametlikult teada
andma mis tahes olukorrast, kus töötaja või ametniku lähedane pereliige või sõber on
Olympuse äripartneri palgal. Me ei tauni töötaja või ametniku pereliikme või lähedase
sõbra töötamist äripartnerina. Mõistagi on igaühel õigus töötada enda poolt valitud töökohal. Samas on ettevõtte eesmärk kindlustada, et selline töösuhe ei avaldaks ei tegelikku
ega tõenäolist mõju äritegevusele.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused

Isiklike ja ettevõtte huvide
konflikte tuleb alati vältida.
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Töötajad ja ametnikud, kes soovivad lisaks töötada ka teisel ärilisel ametipostil, peavad
sellest teavitama personali osakonda, juhul kui nende töölepingus ei ole juba punkti, mis
reguleeriks ettevõttevälist töötamist.
Olympuse töötajatel on keelatud juhtida ettevõtet, mis konkureerib Olympuse või tema
konkurentidega. Mingil juhul ei luba Olympus tööd konkurendi heaks. See piirang ei kehti
meie töötajate ja ametnike sotsiaalse suunitlusega vabatahtliku töö kohta niikaua, kui ei
teki huvide konflikti.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Kutsed ärilõunatele ja väikesed kingitused kuuluvad tavapärase äritegevuse juurde. Probleemid
tekivad siis, kui kingitusi, meelelahutust ja teisi teeneid kasutatakse kohatult, püütakse
nendega äriotsuseid mõjutada, püütakse saada äritegevuses eeliseid või kui asjaga on
seotud avalik sektor. Täpsemat teavet leiate käesoleva koodeksi peatükist „Koostöö
tervishoiu- ja avaliku sektori organisatsioonidega“. Kõikidel juhtudel tuleb tagada, et
äritegevus toimuks täiesti sõltumatult ja läbipaistval viisil järgides nii rahvusvahelisi kui
kohalikke õigusakte, ettevõttes kehtivaid regulatsioone ja kutsealast tegevusjuhendit.
Rahaliste kingituste, nagu sularaha, selle alternatiivide ja väärtpaberite vastuvõtmine on
kõigil juhtudel rangelt keelatud.
Kingituste, meelelahutuse ja muude äri viisakusavalduste tegemine
Reeglid kingituste tegemiseks ja meelelahutuse pakkumiseks sõltuvad sellest, kas tegemist
on era- või avaliku sektoriga. Altkäemaksu andmine klientidele, tarnijatele ja kõigile teistele
osapooltele on rangelt keelatud. Töötajad ja ametnikud võivad teha ainult sümboolse
väärtusega kingitusi. Kingituste väärtus peab olema proportsioonis riiklikult rakendatava
kõrgeima maksukünnisega. Asjakohased erandid tuleb alati dokumenteerida ja neile
peab andma heakskiidu vastutav tegevjuht. Rakendada tuleb ka head hindamisvõimet ja
pidada silmas saaja ettevõttes kehtivaid ja/või riiklike eeskirjadega sätestatud kingituste ja
meelelahutuse vastuvõtmisega seotud reegleid. Lisaks võib ärieineid ja lõbustusi pakkuda
vaid mõistliku hinna eest, aeg-ajalt ning ilma, et saaja seda paluks. Rangelt on keelatud
kingituste andmine, pakkumine ja lubamine riigiametnikele (nt ministeeriumide ametnikele)
ja nende pereliikmetele. Küsimuste korral võtke ühendust juriidilise järelevalve osakonnaga.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused

Tuleb tagada, et äritegevus toimuks
täiesti sõltumatult ja läbipaistval
viisil järgides nii rahvusvahelisi kui
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Kingituste, meelelahutuse ja muude äri viisakusavalduste vastuvõtmine
Töötajad ja ametnikud võivad aeg-ajalt vastu võtta ainult sümboolse väärtusega kingitusi,
meelelahutust ja muid viisakusavaldusi. Mõistagi on rangelt keelatud mis tahes kingituste
küsimine. Töötajad ja ametnikud, kes saavad pidevalt kingitusi või sarnaseid hüvitisi oma
paljude väliskontaktide tõttu, peavad need ettevõttele edasi andma, kui nende väärtus
ületab 35 € aastas. Kui vastavate riiklike maksude piirmäär on madalam, kohaldatakse
maksukünnist. See nõue kehtib kõigile töötajatele ja ametiisikutele eriti jõulude ja teiste
suuremate riiklike pühade ajal. Kokkukogutud kingitused annetatakse või müüakse heategevuse eesmärgil või võimaluse korral jaotatakse töötajate vahel ümber. Iga allettevõte ja
osakond peab tagama, et võtab selles suhtes kasutusele vajalikud abinõud.

Rangelt on keelatud kingituste
andmine, pakkumine ja
lubamine riigiametnikele ja
nende pereliikmetele.

Töötajad ja ametnikud võivad aeg-ajalt vastu võtta kutseid ärilõunatele ning teistele üritustele
kui need on mõistlikus väärtuses. Kolmandate isikute poolt esitatud kutsed töötajatele
peavad kandma ärilist eesmärki ning olema kinnitatud kõrgemalseisva ülemuse poolt.
Stiimulid ei ole aktsepteeritavad.
Pistis ja altkäemaks
Töötajad ja ametnikud ei tohi pakkuda ega vastu võtta ei pistist ega altkäemaksu. Pistisena
käsitletakse teatud väärtusliku asja andmist kellelegi eesmärgiga saada saajalt vastutasuks
soodsat kohtlemist. Altkäemaks tähendab makset rahas või natuuras, sealhulgas tooteid,
teenuseid, teise ettevõtte vara kasutamist ning kliendi või tarnija kohustustest mööda
vaatamist eesmärgiga saada ebaausal viisil ostu- või müügitehinguga seoses soodsa
kohtlemise osaliseks. Pistist ja altkäemaksu ei tohi vastuteene saamise eesmärgil pakkuda
ei otse ega kolmanda osapoole vahendusel.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Näide: transpordifirmale maksmine saadetise tollist läbilaskmise kiirendamiseks on keelatud,
kui transportija ei järgi kehtivaid seadusi ja nõudeid ning kui transportija annab raha või tasub
natuuras riigiametnikule. Saadetise teekonna kiirendamine reegleid ja nõudeid järgides ning
ametnikele pistist andmata on aga lubatud.
Need juhised kehtivad kõikide riikide kohta, kus me esindatud oleme, isegi kui kultuuriliste
erinevuste tõttu kuulub kingituste ja meelehea vahetamine tavalise äritegevuse juurde.
Korruptsiooniohu korral peame alati rangelt kinni rahvusvahelistest ja riiklikest korruptsiooniga
võitlemise seadustest.
Konkreetsete juhtudega seotud küsimustega pöörduge juriidilise järelevalve osakonna poole.

Rakendamine, täiustamine
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Kogu maailmas on tervishoiusektoris toimuv äri põhjalikult reguleeritud ning kehtivad ranged
eeskirjad, seda eriti avalikus sektoris. Seadused ja äritavad on igas riigis erinevad ning
need nõuavad seetõttu erilist tähelepanu. Euroopa Olympuse ettevõtted järgivad kõiki
rahvusvahelisi ja riiklikke eeskirju väga rangelt. Järgitakse meditsiiniseadme- ja ravimiäris
kehtivaid eeskirju nagu EUCOMED või EFPIA. Alljärgnevad põhimõtted kehtivad meie
suhetes üksikisikutega (meditsiiniga seotud ja mitteseotud, sealhulgas (kuid mitte ainult)
arstid, medõed, tehnikud ja uuringute läbiviijad) ja üksustega (sealhulgas haiglad jm
kliendid), kes otseselt või kaudselt ostavad, rendivad, soovitavad, kasutavad või
määravad kasutamiseks Olympuse meditsiiniseadmeid või korraldavad nende ostu või
renti („tervishoiutöötajad“). Need põhimõtted kehtivad samuti meie koostööl avaliku
sektori organisatsioonidega, mis otseselt ei ole seotud tervishoiuvaldkonnaga (nt. avalikõiguslikud ülikoolid).
Meie suhted partneritega peavad rajanema allpool kirjeldatud Eucomedi Ärieetilise Koodeksi
põhimõtetel:
Lahushoidmine
Tööstuse ja tervishoiutöötajate vahelisi suhteid ei tohi lubamatute või kohatute hüvede abil
kasutada ostutehingute mõjutamiseks. Samuti ei tohi selline suhe sõltuda müügitehingutest
ega osapoolte toodete kasutamisest ega soovitamisest.
Läbipaistvus
Tööstuse ja tervishoiutöötajate vaheline suhtlus peab olema läbipaistev ning kooskõlas
riiklike ja kohalike seaduste, eeskirjade ja ametieetikaga. Riikides, kus konkreetseid
nõudeid pole kehtestatud, tagab Olympus läbipaistvuse nõudmisega, et haigla juhtkonnale,
tervishoiujuhile või muule kohalikule võimuesindajale oleks edastatud kirjalik teatis, milles
selgitatakse täies ulatuses koostöö eesmärki ja haaret.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Vastavus
Juhul kui tervishoiutöötajad osutavad Olympuse eest teenuseid, peab Olympuse poolt
neile makstav tasu olema vastavuses (sealhulgas kajastama ka õiglast turuväärtust)
tervishoiutöötaja tehtud teenustega.
Dokumentatsioon
Olympuse ja tervishoiutöötajate vahelise koostöö korral, näiteks juhul kui tervishoiutöötaja
osutab Olympuse nimel teenuseid, peab olema sõlmitud kirjalik leping, milles on muu
hulgas sätestatud koostöö eesmärk, osutatavad teenused, kulude hüvitamise viis ning
Olympuse poolt makstav tasu. Lepinguga ettenähtud tegevuste läbiviimise kohta tuleb
esitada tegevusaruanded jm tõendavad dokumendid. Koostööga seotud dokumendid, nagu
leping, seotud aruanded, kviitungid jms, peab Olympus säilitama nii teenuste vajaduse ja
olulise kui ka makstud tasu põhjendatuse toetamiseks.
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Me tunneme vastutust oma toodete kogu elutsükli eest, alates algsest konseptsioonist
ning lõpetades materjalide ja osade hankimise ning kasutusaja minetanud toodete
keskkonnasõbraliku kõrvaldamisega. Ka oma tarnijatelt ja turustajatelt ootame vaba ja
õiglase konkurentsi reeglite järgimist, samuti ÜRO globaalses kokkuleppes sätestatud 10
põhimõtte järgimist, mis puudutavad inimõigusi, tööjõudu, keskkonda ja korruptsioonivastast
võitlust. Me valime tarnijaid ja turustajaid ainult objektiivsetest kriteeriumitest lähtuvalt.
See tähendab ettevõtte põhiäritegevusega mitteseotud tehingute puhul konkureerivate
pakkumiste küsimist (näiteks reklaami, tõlgete, nõustamise vm sarnaste teenuste ostmisel)
vastavalt ettevõtte sise-eeskirjadele. Me kõik oleme kohustatud kinni pidama üliolulisest
põhimõttest, et me ei osta kunagi teadlikult kaupu ega teenuseid tarnijatelt, kelle tegevust
iseloomustab järgnev: ohtlike toodete ja teenuste müümine, kehtivate seaduste rikkumine,
lapstööjõu ja/või sunnitöö kasutamine ning töötajate kehaline karistamine. Mõlemad
osapooled peavad olema teadlikud, et ettevõtte põhikirjaga kehtestatud määruste vastu
eksimine võib viia viivitamatu lepingu lõpetamiseni ja/või kompensatsiooninõueteni, kui
eksimuse eesmärgiks või tulemuseks on Olympus kahjustamine. Kui on juriidiliselt tõestatud,
et nii eeskirjade kui ka meie koodeksi põhimõtete vastu on sihilikult eksitud, tuleb ärisuhe
vastava turustajaga lõpetada.

Me valime tarnijaid ja turustajaid
ainult objektiivsetest kriteeriumitest
lähtuvalt ja eeldame, et ka nemad
järgivad vaba ja õiglase konkurentsi
reegleid ning tegutsevad kooskõlas
ÜRO globaalse kokkuleppe 10
põhimõttega.

Mitmes piirkonnas kehtivad Olympusele kohalike ametivõimude eeskirjad ning kohalike
võimuesindajatega suheldes oleme avatud ja ausad, kandes samal ajal hoolt selle eest, et
Olympuse õiguslikud huvid oleksid kaitstud. Valitsuse või kohalike ametiasutuste päringutega
tegelemisel tuleb küsida juriidilist nõu, kui need ei ole tavapäringud, mis ootavad vastuseks
rutiinset infot. Mitte mingil juhul ei ole lubatud ebaseaduslikud hüvitised kohalikele võimuesindajatele, annetused poliitilistele parteidele või ebaseaduslikud toetused valimisürituste
tarbeks Euroopa Olympuse ettevõtte eest või nimel.
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Üksteise ja kolmandate osapooltega suhtlemise aluseks on väärikus ja vastastikune austus.
Me ei salli mitte mingil kujul töötajate ja kolmandate osapoolte diskrimineerimist rassi, soo,
vanuse, rahvuse, etnilise tausta, nahavärvi, poliitiliste vaadete, seksuaalse orientatsiooni,
usuliste tõekspidamiste, sotsiaalse tausta ega puude alusel.

Me mitte mingil kujul ei salli
töötajate ja kolmandate isikute
diskrimineerimist.

Ahistamisest vaba töökeskkond
Olympus on pühendunud igasugusest ahistamisest prii töökeskkonna pakkumisele. Olympus
taunib ja ei salli mitte mingil kujul töötajate ahistamist juhtide ja kaastöötajate poolt.
Olympus pakub töökeskkonda, mis kaitseb oma töötajaid ka ettevõttes mittetöötavate
isikute ahistamise eest.
Ahistamine hõlmab nii sõnalist, füüsilist kui visuaalset käitumist, mis loob heidutava, solvava
või vaenuliku töökeskkonna või mõjutab tööjõudlust. Ahistamise näited on rassilised solvangud;
etnilised ja seksuaalsed naljad; solvavad sõnavõtud, plakatid ja joonistused; heidutav
käitumine; ebasobivate naljade ja solvavate sõnade levitamine e-posti teel või Olympuse
arvutis või võrgukeskkonnas; pornograafiliste piltide ja tarkvara kasutamine jm sarnane
tegevus. Seksuaalne ahistamine hõlmab seksuaalsete teenete küsimist, soovimatuid
seksuaalsed lähenemiskatseid jm verbaalset, visuaalset ja füüsilist seksuaalse alatooniga
käitumist.
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Avatud suhtlus
Olympus toetab jõudlust, meeskonnatööd ja tulemusi avatud suhtluse kaudu. Me julgustame
kõikjal koosolekute pidamist, et töötajad saaksid oma muresid juhtkonnaga jagada ja me
toetame juhtimises „avatud ukse“ poliitikat. Töötajaid julgustatakse kõnelema oma tööga
seotud muredest vahetu ülemusega. Kui see pole konkreetses olukorras parim lahendus,
julgustatakse neid edastama oma muret vastutavale juhile, ettevõtte pädevale ametnikule
või mõnele muule kõrgema astme juhile, sealhulgas ettevõtte tegevjuhile.
Vägivald töökeskkonnas
Töökeskkonnas leiduva vägivalla suhtes kehtib Olympuses täisleppimatus. Vägivald
hõlmab teise füüsilist vigastamist, tõukamist, lükkamist, kiusamist, heidutamist, sundimist,
relvaga ähvardamist ning mis tahes nimetatud tegevusega ähvardamist.
Olympuse eesmärk on tagada, et kõik ettevõttega seotud isikud, sealhulgas töötajad ja
kliendid, ei tunneks end kunagi ühegi töötaja ega ametniku tegevusest või käitumisest
ohustatuna. Vägivalla ärahoidmine töökeskkonnas on kõigi ülesanne. Töötajad saavad
sellele kaasa aidata, andes teada mis tahes vahejuhtumist töökeskkonnas, mis võib viidata
kaastöötaja ahistamisele. Töötajaid julgustatakse teada andma igast vahejuhtumist, mis
võib hõlmata ettevõtte sõbraliku töökeskkonna toetamiseks loodud põhimõtete mittejärgimist.
Kontaktandmed oma tähelepanekute edastamiseks leiate käesoleva koodeksi vastavast
jaotisest. Kõiki teadaandeid uuritakse ning neid puudutav teave hoitakse konfidentsiaalsena.
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Eeskirjad kingituste ja
rahaliste hüvitiste kohta

11

Koostöö tervishoiu- ja avaliku
sektori organisatsioonidega

12

Suhted tarnijate, turustajate
ja kohalike ametivõimudega

13

Vastastikune käitumine ja
diskrimineerimise keeld

14

Keskkond, tervis ja ohutus

15

Kvaliteet

16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Kõigi meie üksuste jaoks on oluline loodusressursside vastutustundlik ja austav kasutamine.
Me kasutame ja täiustame oma tootmisüksustes keskkonnakaitse tehnoloogiaid ning arendame
oma klientide jaoks ökoloogilisi tooteid. Samuti tagame vastavuse keskkonnaseadustele ja
ettevõtte kõrgetele sisestandarditele, rakendades ja arendades pidevalt oma juhtimissüsteeme ning täites kehtivaid seadusi. Lisaks püüdleme kasvuhoonegaaside väljastamise
märkimisväärse vähendamise poole, rakendades kõigis oma äritoimingutes tõhusat energiakasutust ja optimeeritud logistikat. Töötajatelt ja ametnikelt oodatakse sügava arusaamise
arendamist ülemaailmse säästva arengu ja bioloogilise mitmekesisuse kaitse küsimustes,
et osataks võtta initsiatiivi kaitsmaks meid ümbritsevat keskkonda nii tööl kui ühiskonnas.
Kõigi meie töötajate kaitsmine tööõnnetuste ja tööterviseriskide eest on Olympuse jaoks
väga oluline. Seetõttu ei taga me ainult seaduste põhimäärustega sätestatu täitmist, vaid
arendame ka ise pidevalt toimimisviise ning töötervishoiu ja -ohutuse süsteeme. Iga töötaja
ja ametnik on kohustatud järgima töötervishoiu ja -ohutuse eeskirju.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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KVALITEET

Eessõna
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>
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16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Olympus on tuntud oma kvaliteetsete toodete ja teenuste poolest. Selle märkimisväärse
maine säilitamiseks kasutame kvaliteedihaldussüsteemi, et tagada vastavus rahvusvahelistele
standarditele. Süsteemi arendatakse ja täiustatakse pidevalt. Kvaliteedihaldussüsteemi
tõhusust jälgib iseseisev sertifitseerimisüksus, mis viib igal aastal läbi süsteemi kontrolli. Kõik
töötajad ja ametnikud on kohustatud järgima kvaliteedihaldussüsteemi nõudeid.
Kvaliteedihalduse võti on meie pidev püüd täiuse poole. Kvaliteedi kasv on kõigi toodete,
toimingute ja teenustega seotud uuenduste alus. See tagab nõudlusele vastamise ja
klientide rahulolu. Kvaliteet on alati kõrgete standardite, õige pühendumise, asjatundliku
käitumise ning järjepidevuse lõpptulemus. Äritoimingute optimeerimine on kvaliteedisihtide
saavutamisel väga oluline. Toimingutele keskendumine on kvaliteedistandardite põhialus
ning seetõttu on see ka lähtepunktiks kõigile järgnevatele tegevustele ja alltöövõttudele,
mille eesmärk on kogu organisatsiooni tõhususe säilitamine.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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ETTEVÕTTE SOTSIAALSE VASTUTUSE
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Korporatsiooni töötajana oleme teadlikud oma ühiskondlikust vastutusest. Olympuse CSR
(sotsiaalse vastutuse) strateegia on ehitatud kolmele sambale: oma töötajate toetamine,
ühiskondlik osalemine ja harmoonia keskkonnaga.
Me otsime võimalusi panustada nii isiklikult kui rahaliselt meditsiini ja tervishoiu, teaduse
ja hariduse valdkonda ning toetame kohalike kogukondade tegevust. Toetame igati
koostööd heategevusorganisatsioonidega ja nii meie töötajate ja ametnike vabatahtlikku
tööd kui ka nende auliikme staatust valitsusvälistes organisatsioonides. Lisaks sellele
toetame häid suhteid oma naabritega ja kohalike ametivõimudega ning püüame nende
nõudeid ja ootusi täita suurima võimaliku sotsiaalse teadlikkusega ja eetilisi tõekspidamisi
järgides. Me edendame vastastikust mõistmist ja austust erikultuuride ja tavade vastu
riikides ja piirkondades kus tegutseme. Me ei talu otseseid või kaudseid suhteid, mis
ohustavad stabiilsust ja turvalisust ühiskonnas.
Olympusel on olemas kogu ettevõtet hõlmav ettevõtte sotsiaalse vastutuse strateegia,
mille eesmärk on parandada ja tõsta elukvaliteeti nii kohalike kogukondade kui globaalse
keskkonna eritasanditel, et toetada meie individuaalsete sotsiaalse vastutusega seotud
tegevuste planeerimist ja läbiviimist. Kõigist ühiskondlikest tegevustest tuleb alati teavitada
ka ettevõtte sotsiaalse vastutuse üksust. Annetuste puhul tuleb meeles pidada annetamise
kohta kehtivaid erinõudeid.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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RAKENDAMINE, TÄIUSTAMINE JA
KARISTUSED
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Ettevõtte üldjuhatus vastutab kogu ettevõtet hõlmava koodeksit puudutava teavitustöö ja
selle rakendamise eest. Meie koodeks pole muutumatu, vaid arenev dokument, mistõttu
vaadatakse see korrapäraselt uuesti läbi, et võtta arvesse muutuvat juriidilist ja ärilist olukorda. Kindlustamaks, et iga töötaja ja ametiisik käitub vastavalt seadustele ja ettevõtte
eetilistele väärtustele, on ettevõtte üldjuhtkond välja töötanud järelevalveprogrammi, mis
hõlmab järgnevaid tegevusi:
•
•
•
•
•
•
•

koodeksi sisemine ja väline teabevahetus;
töötajate pidev koolitamine;
järelevalvesüsteemi pidev arendamine ja uuendamine;
koodeksi ülevaatamine;
juhtivtöötajate heakskiidud;
ülevaate andmine vastavatele juhatustele;
koodeksi täitmise jälgimine siseauditite abil.

See koodeks on meie igapäevase töö alus. Kui töötaja või ametnik ei täida koodeksit,
võib see ettevõtte jaoks kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. Ainult juhul, kui me kõik teatame
viivitamatult eksimustest koodeksi vastu, saame suurendada ettevõttele kahjude tekkimise
vältimise võimalusi – see on meie kõigi isiklikes huvides! Töötajate suhtes, kes teavitavad
koodeksi rikkumisest, rakendatakse erikaitset, mis hõlmab anonüümsuse tagamist – koodeksi
rikkumisest teavitamine ei kahjusta kuidagi teavitajat.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused

Koodeksi vastu eksimisel võivad
olla tõsised tagajärjed nii ettevõttele
kui ka teile endale!
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RAKENDAMINE, TÄIUSTAMINE JA
KARISTUSED
>
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16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Kui on võimalik tõestada, et töötaja või ametnik on koodeksi vastu eksinud, on Euroopa
Olympuse ettevõtetel õigus võtta kasutusele distsiplinaar- ja õigusmeetmed, mis võib
muuhulgas tähendada ka vallandamist ning õigusnõude esitamist kompensatsiooni
taotlemiseks sobimatu käitumise eest. Käesoleva koodeksi eesmärk on mõistagi selliste
konfliktsituatsioonide vältimine ja meie koodeksi nõudmisi ja standardeid silmas pidades
palub Olympus sellega seoses igal töötajal ja ametiisikul oma tegevuse ning töösse
suhtumise üle järele mõelda ja viia see vajadusel viivitamatult koodeksiga vastavusse.
Teavitamine ja kinnitamine
Iga töötaja saab eetikakoodeksi ja ärilise käitumise kohta koolitust. Juhtivtöötajatelt
nõutakse kinnitust selle kohta, et nad on koodeksi kätte saanud ja läbi lugenud ning
teevad nüüdsest kõik võimaliku selleks, et edastada nii koodeksi sisu kui põhimõtted
kõigile oma vastutusalasse kuuluvatele töötajatele. Koodeksi muudatuste ning koodeksiga
seotud seminaride ja koolituste toimumise korral on juhtivtöötajad kohustatud edastama
asjakohase teabe viivitamatult töötajatele, keda see puudutab. Juhtivtöötajad on kohustatud
selle teabevahetuse ka hoolikalt dokumenteerima.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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Kui soovite arutada või teada anda mõnest punktist või esitada küsimusi koodeksiga
seonduva, selle muudatuste või tõlgendamise kohta, on teil võimalik võtta ühendust
kontaktisikutega.
Otsene ülemus
Teie esmane kontaktisik koodeksiga seonduvate küsimuste ja eksimustest teatamise
puhul on teie otsene ülemus.
Järelvalveosakond
Alternatiivne võimalus koodeksi rikkumisest teadaandmiseks, juhul kui te ei soovi pöörduda
oma otsese ülemuse poole, on pöörduda ettevõtte järelvalveosakonna poole. Vajadusel
käsitletakse küsimusi ja kaebusi mõistagi suurima konfidentsiaalsusega. Ettevõtte järelvalveosakonnal lasub ka peamine koodeksi rakendamise ja arendamise vastutus. Seetõttu
tuleks nende poole pöörduda juhul, kui teil on koodeksi suhtes parandusettepanekuid või
kaebusi. Järelvalveosakond on valmis aitama alljuhte koodeksi õigusliku ja praktilise
rakendamise küsimustes.
EthicsLine
Mõnel juhul võib teil olla aga soov rääkida oma murest enda isikut Olympuse jaoks
avaldamata. EthicsLine on konfidentsiaalne sõltumatu ettevõtte teenus, mis töötab
ööpäevaringselt 365 päeva aastas.
EthicsLine on saadaval nii kõikidele töötajatele kui ka Olympuse koostööpartneritele, kes
vajavad nõu või soovivad teatada eetikanõuete vastu rikkumiste kohta. Võite usaldada
sinna helistamist, sest teie kõne on anonüümne ja seda ei tuvastata. EthicsLine kasutaja
jääb anonüümseks, väljaarvatud juhtudel kui on konkreetselt eksitud kohaliku seaduse
vastu. Sellistel puhkudel teie nimi ja kogu muu teie isikule osutav teave edastatakse
Olympusele (või ükskõik kellele teisele) ainult teie selgesõnalise loaga. Kõik läbi EthicsLine
tehtud pöördumised saavad täie tähelepanuga põhjalikult uuritud.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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KONTAKTIVÕIMALUSED
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vastavus seadustele
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ärisaladuste kaitse

06

Ettevõtte suhtlemine
meediaga

Kuidas EthicsLine´iga ühendust saab?
EthicsLine ´iga ühendust saate võtta oma emakeeles:
• Läbi veebilehekülje: www.expolink.co.uk/ethicsline.olympus
• E-maili teel: ethicsline.olympus[at]expolink.co.uk
• Või valides järgnevad tasuta telefoninumbrid

Riik

Tasuta telefoninumber

Riik

Kõik telefoninumbrid ja e-kirja
aadressid on saadaval Olympuse
kodulehel eetikakoodeksi juures.

Tasuta telefoninumber

Araabia Ühendemiraadid

8000 4413873

Poola

00800 4412392

Austria

0800 281700

Portugal

800 880374

Bahrain

8000 4475

Prantsusmaa

0800 900240

Belgia

0800 71025

Rootsi

0200 285415

07

Isikuandmete kaitse

Bulgaaria

00800 1104474

Rumeenia

0800 894440

08

Siseinfot ei kasuta,
turuga ei manipuleeri

Eesti

800 0044265

Saudi Araabia

800 8440172

Egiptus

0800 0000023

Saksamaa

0800 1823246

Hispaania

900 944401

Slovakkia

0800 004461

Holland

0800 0229026

Sloveenia

0800 80886
0800 116773

09

Huvikonfliktide vältimine

10

Eeskirjad kingituste ja
rahaliste hüvitiste kohta

Iisrael

180 9446487

Soome

Itaalia

800 783776

Suurbritannia

0800 374199

11

Koostöö tervishoiu- ja avaliku
sektori organisatsioonidega

Kreeka

00800 44131422

Šveits

0800 563823

Kroaatia

0800 222845

Taani

8088 4368

12

Suhted tarnijate, turustajate
ja kohalike ametivõimudega

Küpros

800 95207

Tśehhi Vabariik

800 142428

Läti

8000 2670

Türgi

00800 44632066

Leedu

8800 30444

Ungari

06800 14863

Lõuna- Aafrika

0800 990520

Venemaa

810 80020582044

Luksemburg

800 24450

Malta

800 62404

Norra

800 14870

13

Vastastikune käitumine ja
diskrimineerimise keeld

14

Keskkond, tervis ja ohutus

15

Kvaliteet

16

Ettevõtte sotsiaalse
vastutuse toetamine

Kui teie riiki ei ole antud loetelus siis
palun helistage +44 1249661808.

Rakendamine, täiustamine
ja karistused
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