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Ametialase käitumise reeglid – Eessõna Roland Buschilt

Head kolleegid!

Turgudel toimuvad muutused enneolematu kiirusega. 
Peamised arengusuunad on digitaliseerimine ja 
jätkusuutlikkus. Covid-pandeemia võimendab neid 
suundumusi.

Nende väga suurte väljakutsetega, mis pakuvad ka 
suurepäraseid võimalusi, tuleme toime ainult siis, kui 
teeme koostööd oma klientide ja partneritega, kes on 
mõnikord ka meie konkurendid. Tehnoloogiale 
keskendunud ettevõttena, edendame digitaalset ja 
jätkusuutlikku ümberkujundamist sektorites, mis 
moodustavad meie majanduse selgroo: tööstus, taristu, 
mobiilsus, energeetika ja tervishoid.

Meie väärtused jäävad muutumatuks: olla vastutustundlik, 
uuenduslik ja pädev. Põhimõtted, millest meie käitumine 
juhindub, on samuti muutumatud ja need ei ole 
läbiräägitavad, eriti kui me suhtleme oma klientide ja 
partneritega üle kogu maailma. Eranditult tegutseme alati 
eetiliselt, seaduslikult ja kõrgeima aususe tasemega. 

Nendes ametialase käitumise reeglites leiate konkreetset 
abi, kuidas meie väärtusi ja standardeid praktikas 
rakendada. Ametialase käitumise reeglid on meie 
Compliance juhtimissüsteemi aluseks ja need on siduvad 
kõikidele Siemensis.

Compliance’i meetmete rakendamine on toonud meile 
viimastel aastatel suurepärase maine kõikide meie 
sidusrühmade seas. See on meil õnnestunud ainult 
seetõttu, et kõik meie umbes 300 000 kolleegi, juhid ja 
juhatuse liikmed võtavad laitmatut käitumist väga tõsiselt. 
Me järgime eeskirju iga päev, mitte ainult seetõttu, et need 
on õiguslikult siduvad, vaid ka seetõttu, et igaüks meist 
soovib käituda õigesti. 

Nüüd oleme viinud Compliance’i sammu võrra edasi, 
ühendades eetikapõhimõtted meie DEGREE-raamistiku 
lahutamatuks osaks, mis käsitleb jätkusuutlikkuse igat 
aspekti. Üks eesmärk on, et iga kolleeg läbiks ametialase 
käitumise reeglite õppemooduli vähemalt kord kolme aasta 
jooksul. Me oleme õigel teel: 2021. aastal oli 76% 
töötajatest selle koolituse juba läbinud. Mul on selle üle 
väga hea meel.

Meie Compliance’i osakond töötab praegu selle nimel, et 
viia meie otsustusprotsessid veelgi enam vastavusse 
eetiliste kaalutlustega. Kuna eetilise tegevuse ning 
ettevõtete väärtuse pikaajalise ja jätkusuutliku kasvu vahel 
on selge seos, toetab see ka Siemensi kiiremat kasvu.

Meie Compliance’i osakond on meie poolel. Kui te ei ole 
kindel, kuidas järgida ametialase käitumise reegleid või 
muid sisemisi või väliseid eeskirju või määrusi, rääkige 
palun oma Compliance’i kolleegidega.

 
Heade soovidega

Teie Roland Busch

München, detsember 2021
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Ametialase käitumise reeglid – Eessõna Roland Buschilt

“Me aitame oma klientidel ja partneritel 
kogu maailmas edendada oma 
digitaalset ja jätkusuutlikku 
ümberkujundamist. Eranditult 
tegutseme alati eetiliselt, seaduslikult ja 
kõrgeima aususe tasemega.”
– Dr. Roland Busch
President and Chief Executive Officer of Siemens AG

Roland Busch
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Ametialase käitumise reeglid – Eessõna Annette Krausilt ja dr Andreas Hoffmannilt

Annette Kraus

Dr Andreas C. Hoffmann

„Siemensis ühendavad meid ühised  
väärtused ja eesmärk tegutseda alati  
ausalt ja vastutustundlikult. Selle aluseks on 
kehtivate seaduste ning sisemiste reeglite ja 
eeskirjade järgimine.“
– Annette Kraus
Chief Compliance Officer of Siemens AG
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„Ausus ei ole Siemensis läbiräägitav. Me juhindume äritege-
vuses ametialase käitumise reeglitele tuginedes ning luues 
korruptsioonivastaseid liite ja edendades ausat konkurentsi 
koos paljude organisatsioonide ja sidusrühmadega üle kogu 
maailma.“
– Dr Andreas C. Hoffmann
General Counsel and Head of Legal and Compliance of Siemens AG

Ametialase käitumise reeglid – Eessõna Annette Krausilt ja dr Andreas Hoffmannilt

Kallid kolleegid!

Siemens seisab ausa äritegevuse eest kogu maailmas - see 
on meie põhimõte. Eeldame seda nii iseendalt, meie tööta-
jatelt, juhtidelt ja juhatuse liikmetelt kui ka meie klienti-
delt, partneritelt ja kõikidelt teistelt ettevõtte sidusrühma-
delt.

Saavutame ärilise edu eetiliselt vastutustundliku ja usal-
dusväärse tegevuse kaudu, kehtestades kõrgeimad ausus-
normid. Nende eesmärkide saavutamiseks peame järgima 
oma sisemisi eeskirju ja seadusest tulenevaid nõudeid. 
Sama oluline on see, et kõik meie otsused põhinevad meie 
ettevõtte väärtustel - pädevus, uuenduslikkus, vastutus-
tundlikkus - ja eetilistel põhimõtetel.

Ametialase käitumise reeglid on meie kollektiivne tegevus-
juhend ja meie töö alus. Me kõik, nii töötajad, juhid kui ka 
juhatus, tunneme ametialase käitumise reegleid ja need on 
meie äritegevuse aluseks.

Kui sul on ametialase käitumise reeglite kohta küsimusi, 
võid igal ajal võtta ühendust Legal and Compliance osakon-
naga. See kehtib ka juhul, kui sul on kahtlusi ametialase 
käitumise reeglite rikkumises. Loomulikult võid võimalikust 
rikkumisest teada anda ka meie „Tell Us“ vihjetelefonile või 
Ombudsperson’ile. Teateid kontrollitakse alati õiglaselt, 
kiiresti ja professionaalselt. Juhtumitest teatajad võivad 
jääda anonüümseks ja neile kohaldub erikaitse.

Tegutse eetiliselt ja ausalt - me loodame sinu peale!

Lugupidamisega,
Dr. Andreas C. Hoffmann & Annette Kraus
General Counsel and Head of Legal and Compliance at 
Siemens AG & Chief Compliance Officer

München, detsember 2021

https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability/compliance/reporting-channels.html
https://www.siemens.com/global/en/home/company/sustainability/compliance/reporting-channels.html
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Ametialase käitumise reeglid – Meie motivatsioon

Meie kirg tehnoloogia vastu innustab 
meid looma oma klientidele, ühiskonnale 
ja kõikidele selle liikmetele uusi standar-
deid ning lisandväärtuseid, mis tagavad 
neile edu ka tulevikus.

Üle 170 aasta innovatsiooni  
ja sotsiaalset vastutust

Tänu meie teadmistele elektrifitseeri-
mise, automatiseerimise ja digiteeri-
mise vallas, muudame maailma pare-
maks ning loome kestvat väärtust 
tulevastele põlvkondadele.

 
Me ühendame 

reaalset ja  
digitaalset  
maailma 

Muudame igapäevaelu 
Meie motivatsiooni allikad ja ühised väärtused
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Ametialase käitumise reeglid – Meie motivatsioon

Need aitavad mõista, millised on 
käitumisalased ootused ja meie 
kohustused.

Käitu alati nii,  
nagu oleks see sinu  
enda ettevõte.

Meie  
juhtpõhimõte on:

Meie edu põhineb tugeval  
ettevõttekultuuril. Seetõttu  
edendame omanikutundel  
põhinevat organisatsioonikultuuri, 
mis koosneb viiest osast:

Ametialase käitumise reeglid aitavad meil meie väärtuseid  
rakendada: olla uuenduslik, pädev ja vastutustundlik.

• Me oleme uuenduslikud, luues kestvaid väärtuseid.

• Me oleme pädevad ja saavutame silmapaistvaid tulemusi.

• Me käitume vastutustundlikult.

Sellisel viisil muudame üheskoos igapäevaelu. 

Ametialase käitumise reeglid  
annavad meile kätte suuna.

Väärtused, käitumine, 
juhtimine, pühendumine 
inimestele ja õiglus.
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Me käitume korrektselt 

Me austame üksteist 

Me loome usaldust 

Me kaitseme oma ettevõtet 

Juhtidena on meil  
eriline vastutus
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Meie põhimõtted
Oma otsuste tegemisel ja käitumisel peame  
lähtuma Siemensi põhiprintsiipidest  



11

Ametialase käitumise reeglid – Meie põhimõtted

Kõikides riikides, kus me tegutseme, järgime me seal  
kehtivaid seaduseid  ning rakendame ettevõtte poolt  
antud juhiseid, protsesse ja kontrollmeetodeid.

 
Millised seaduseid peame järgima?

Peame tundma ja järgima kõiki kehtivad seaduseid ja 
eeskirju, mis rakenduvad meie igapäevasele tööle. 
Seadused ja reeglid võivad riigiti erineda. Kui me pole 
kindlad või kui meil tekib küsimusi, võtame ühendust 
Compliance osakonnaga.

 
Millised võivad olla rikkumiste tagajärjed meie ette-
võttele ja meile kui töötajatele?

Seaduste ja ametialase käitumise reeglite rikkumine võib 
ettevõtte ja meie endi jaoks kaasa tuua tõsiseid tagajärgi. 

Need tagajärjed võivad olla

kõigi meie jaoks:

• distsiplinaarkaristus

• trahvid ja kahjunõuded

• vanglakaristus 

meie ettevõtte jaoks:

• kahju Siemensi mainele, brändile ja turuväärtusele

• märkimisväärsed trahvid ja kahjunõuded

• teenitud kasumi loovutamine

• hankelepingutest väljajätmine

Me käitume korrektseltA

Siemensit puudutavaid otsuseid tehes küsime endalt järg-
miseid küsimusi:

• Kas see on Siemensi jaoks õige? Kas see on kooskõlas 
Siemensi väärtustega?

• Kas see on seaduslik?

• Kui meie otsust meedias kajastatakse, siis kas see võib 
meie brändi mõjutada?

• Mida arvavad sellest otsusest meie jaoks olulised 
inimesed?

• Kas oleme valmis oma otsuse eest vastutama?
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Austame iga üksikisiku õiguseid inimväärikusele ja eraelu 
puutumatusele. Usume, et mitmekesisus rikastab meie 
töökeskkonda. Teeme koostööd sõltumata inimese pärit-
olust, kultuurist, usust, vanusest, puudest, nahavärvist, 
soost, seksuaalsest identiteedist ja suundumusest või 
maailmavaatest.

Me ei salli diskrimineerimist, seksuaalset või mistahes 
muul viisil ahistamist või sobimatut käitumist.

Me rakendame neid põhimõtteid suhtluses üksteisega,  
meie tarnijate, klientide ja äripartneritega. 
 

Mida see praktikas tähendab? Milline käitumine on 
lubamatu? Siin on mõned näited:

• kolleegi lauale asetatakse rassistlikku või ksenofoobset 
materjali;

• õelad kahemõttelised vihjed või kommentaarid puue-
tega inimeste suunas;

• soopõhine ahistamine või vägivald, sh rünnakud, soovi-
matud lähenemised või sobimatud märkused ja naljad

• sobimatute, sh seksuaalse sisuga piltide või esemete 
näitamine.

Oleme avatud ja ausad. Võtame oma vastutust tõsiselt, 
oleme usaldusväärsed ja anname vaid selliseid lubadusi, 
mida saame täita.

Oleme siirad. Aitame võimalikke puuduseid, probleeme ja 
arusaamatusi selgitada ja kõrvaldada. Teeme kõik, et 
õigustada usaldust, mida meie kliendid meie suhtes 
tunnevad. 
 

Mida võtame ette, kui oleme teinud vea?

Me kõik teeme vigu. Soodustame organisatsioonikultuuri, 
kus oma vigadest õpitakse. Me tegeleme nendega avatult, 
et vältida vigade kordumist, see on ainus viis, kuidas neist 
õppida. Kuigi enamik vigu on väheolulised, võivad mõnel 
olla tõsised tagajärjed ja neist tuleks teada anda.

Ametialase käitumise reeglid – Meie põhimõtted

Me austame üksteist Me loome usaldustB C
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Ametialase käitumise reeglid – Meie põhimõtted

Me suhtleme üksteisega  
viisakalt ja usaldusväärselt.

Me kaitseme oma ettevõtetD

Mida võtame ette, kui märkame ametialase  
käitumise reeglite rikkumist?

Kui märkame võimalikku ametialase käitumise reeglite  
rikkumist, siis me ei pööra pilku kõrvale, isegi kui see meid 
isiklikult ei puuduta. Ettevõttel on mitmeid kanaleid, kuhu 
võimalikust ametialase käitumise reeglite rikkumisest 
teatada (vt peatükki „Meie teatamiskord“). Enamasti on 
õigeaegne teatamine väga oluline, et saaksime ettevõttena 
negatiivseid tagajärgi vältida või minimeerida.

Kaitseme ja edendame Siemensi mainet ning väärtuseid. 
Need on meie ärialase edu jaoks üliolulised ja tagavad 
meie ettevõtte jätkusuutliku tuleviku. Kui käitume ebasea-
duslikult või sobimatult, võime ettevõtet märkimisväärselt 
kahjustada.
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Juhtidena on meil vastutus ja kohustus hoolitseda oma 
töötajate heaolu eest. Me suhtume sellesse väga tõsiselt.

Loome usaldusel põhineva töökeskkonna ja oleme alati 
oma kolleegide jaoks olemas, kui nad soovivad rääkida 
oma kahtlustest, esitada küsimusi seadusest tulenevate 
nõuete kohta, vastata tekkinud küsimustele ja arutada  
tööalaseid või isiklikke muresid.

Me oleme heaks eeskujuks ja veendume, et meie mees-
konnad mõistaksid, miks on oluline järgida ametialase 
käitumise juhiseid.

Suhtume kõikidesse vihjetesse võimalike rikkumise kohta 
tõsiselt ja anname neist Legal and Compliance osakonnale 
teada. Hoiame saladuses töötaja isikut, kes võimalikust 
rikkumisest teatab ja kaitseme teda kättemaksu või muu 
negatiivse tagajärje eest.

Täidame oma organisatoorseid ja järelevalvekohustusi.

Ametialase käitumise reeglid – Meie põhimõtted

Juhtidena on meil  
eriline vastutus

E

Meie juhid näitavad oma  
käitumisega eeskuju ja loovad 
positiivse töökeskkonna. 

Millised on meie organisatoorsed ja 
järelevalvekohustused?

• Valime hoolikalt oma töötajaid, lähtudes nende oskus-
test ja  sobivusest antud ametikohale. Mida kõrgem on 
töötaja positsioon ettevõttes, seda suurem on tema 
hoolsuskohustus (Duty of Selection).

• Määratleme tööülesandeid täpselt ja põhjalikult, eriti neid, 
mis on seotud Compliance ja õigusalaste nõudmistega 
(Duty to Issue Instructions).

• Veendume, et Compliance ja õigusalaseid nõudmisi 
järgitakse pidevalt (Duty to Monitor).

• Oma igapäevatöös rõhutame pidevalt vastutustundliku 
äritegevuse ja Compliance ning õigusalaste reeglite 
järgimise tähtsust ja seda, millised võivad olla meie 
rikkumiste tagajärjed (Duty to Communicate).

 
Meie juhtidel olev erivastutus ja kohustused ei 
vabasta meid, töötajaid, meil endil olevast vastutusest. 

Peame kõik koostööd tegema, et järgida seadust ja 
Siemensi juhtnööre.
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Ametialase käitumise reeglid – Meie põhimõtted
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Me hoolime üksteisest ja iseendast 

Meie turud: tegutseme ausalt ja usaldusväärselt 

Meie ettevõte: me loome usaldust ja kaitseme  
seda, mis Siemensi väärtuslikuks muudab 

Meie portfell: esmaklassilised tooted, teenused ja  
tööstuslikud lahendused 

Meie partnerid: teeme koostööd vastutustundlike 
partneritega 

Meie vastutus ühiskonna ja keskkonna ees

F

G

H 
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Meie vastutus
Muudame igapäevaelu 
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Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus

Siemens hoolitseb oma töötajate õiguste, sealhulgas 
tervise, isikliku turvatunde ja tööturvalisuse eest töökohal  
ja -reisidel kogu maailmas.

 
Töötingimuste põhialused 

Siemens soodustab avatud koostööd juhatuse, töötajate ja 
nende esindajate vahel ning kaitseb töötajate põhiõiguseid.

 
Ei diskrimineerimisele ja ähvardamisele

Tagame võrdsed võimalused ja võrdse kohtlemise sõltumata 
nahavärvist, etnilisest või sotsiaalsest päritolust, usust, 
vanusest, puudest, seksuaalsest identiteedist, maailmavaa-
test või soost. Kõikides riikides, kus Siemens tegutseb, 
järgides tööõigusseadust, ei tolereerita diskrimineerimist, 
seksuaalset ahistamist või muud sobimatut käitumist.

 
Töötamise vaba valik

Kedagi ei tohiks vastu tahtmist tööle võtta või tööle 
sundida. Kõik sunnitöö vormid on keelatud.

 
Lapstööjõu kasutamise keeld

Lapstööjõud on rangelt keelatud.

 
Õiglane tasu

Siemens maksab töö eest õiglast tasu ning järgib kõiki 
kehtivaid palga- ja hüvitiste seaduseid. Siemens peab kinni 
õiglase tasu põhimõtetest ja ei diskrimineeri soopõhiselt.

Tööaeg

Siemens järgib kõiki kehtivaid tööajaseaduseid.

 
Õigus pidada palgaläbirääkimisi ja liituda ametühinguga 

Siemens tunnistab töötajate seadusest tulenevat õigust 
luua ametiühinguid või liituda olemasolevatega ja ühineda  
kollektiivläbirääkimisteks. Töötajate organisatsiooni või 
ametiühingute liikmeid ei seata halvemasse olukorda,  
samas ka ei eelistata. Siemens teeb konstruktiivset koos-
tööd töötajate, töötajate esindajate ja ametiühingutega.

Vaidluste korral püüab Siemens pikaajalises plaanis tagada 
kestva ja edasiviiva koostöö ning leida lahendusi, milles 
arvestatakse nii ettevõtte kui ka töötajate huvisid.

Me hoolime üksteisest ja iseendast

F1

F
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Töötervishoid, tööohutus ja isiklik turvalisus

Oma töötajatest hoolimine on Siemensi korporatiivse 
vastutuse osa.

 
Meie tervis

Siemens kaitseb ja edendab töötajate tervist ja heaolu, 
vähendab tööga seotud õnnetuste riske ning pakub laiaula-
tuslikku tuge füüsilise ja vaimse tervise säilitamiseks ja 
parandamiseks. 

Meie tööohutus

Siemens tagab ohutu töökeskkonna, et töötajad saaksid 
päeva lõpus elusa ja tervena koju minna. Me saame ka ise 
sellesse panustada.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus

Meie tegevused

• Jälgime oma töökoha ohutusnõudeid.

• Väldime riskantset käitumist.

• Kui märkame ohtlikku olukorda, reageerime  
vastavalt.

Meie tegevused

• Me viime end eelnevalt kurssi julgeolekuohtudega
riikides, kuhu reisime, ning järgime ettenähtud 
turvaprotseduure ja -nõudeid.

• Me ei sea ennast ega oma kolleege hoolimatu 
käitumise või turvanõuete ignoreerimisega ohtu.

• Kriitilises olukorras reageerime kiiresti, võtame
ühendust Siemensi 24h avatud hädaabiliiniga 
numbril +49 (89) 7805 – 12345 ja järgime saadud 
juhiseid.

• Anname julgeolekujuhtumitest koheselt meie
julgeolekuametnikule teada ja/või kasutame 
julgeolekujuhtumist teavitamise tööriista 
„IncidentReporting@Siemens“ (IR@S).

Me oleme eeskujuks.

F2

Meie isiklik turvalisus

Siemens on globaalne ettevõte, tegutsedes ka piirkondades 
ja situatsioonides, kus julgeolekuolukord on kriitiline. Oma 
töötajate, ettevõtte ja äritegevuse kaitsmiseks parimal 
võimalikul moel, tuvastab ja analüüsib Siemens julgeoleku-
riske ja hindab nende võimalikku mõju.

Meie töötajad on meie kõige 
kallim vara. Teie tervis ja 
ohutus on meie jaoks 
esmatähtsad.
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Kõige levinum korruptsioonivorm on altkäemaks. Siemens 
ei luba altkäemaksu.

Altkäemaks tähendab raha, kingituste või muude 
hüvede pakkumist, lubamist või andmist ametnikule 

või avaliku- või erasektori töötajale eesmärgiga saada 
ebaõiglaseid eeliseid. Altkäemaks on kõikjal maailmas 
kriminaalkuritegu.

 
Termin „ametnik“ või „avaliku sektori esindaja“ 
tähendab inimest, kes töötab avalikus sektoris või on 

nende poolt volitatud. See hõlmab kõiki riigiametnikke ja 
valitsusväliste asutuste töötajaid, kes on seadusega amet-
nikuks määratud.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus

Aus konkurents on kooskõlas meie väärtustega: 
pädevus, uuenduslikkus ja vastutustundlikkus.  
Siemens seisab ausa konkurentsi eest, mis tähendab, et 
kõik otsused peavad baseeruma turumajanduslikel 
kriteeriumitel (kvaliteet, hind, uuenduslikkus, 
teenindus jne). Konkurentsi ei tohi moonutada  
ebaausate meetodite või vahenditega.

Aus konkurents: ausus on kõikides meie  
tegevustes kesksel kohal 

Me välistame korruptsiooni ja altkäemaksu.

Meie äritehingutes ei ole kohta korruptsioonile.  
See hõlmab ka tehingud läbi meie partnerite.

Korruptsioon

Korruptsioon on ametiseisundi kuritarvitamine omakasu 
eesmärgil, tihti on see seotud võimu väärkasutuse ja 
altkäemaksuga. Korruptsioon võib väljenduda ka teiste  
tegevuste kaudu, nagu näiteks pettus, omastamine, soosi-
mine ja onupojapoliitika.

Meie turud: tegutseme ausalt ja usaldusväärselt

G1

G

Meie tegevused

• Me ei tegele korruptsiooniga, ei aktiivselt ega 
passiivselt.

• Võimalikust korruptiivsest tegevusest teavitame 
Compliance osakonda.
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Meie tegevused

Me ei:

• paku ja ei võta vastu kalleid kingitusi ega 
meelelahutust;

• paku ega võta vastu kallite reisikulude katmist;

• anna ega võta vastu sobimatuid annetusi,  
sponsorlust või liikmelisust;

• anna ega võta vastu sobimatuid rahalisi makseid;

• kasuta kolmandaid osapooli, et Siemensi nimel 
altkäemaksu anda;

• anna ega võta vastu sobimatut meelehead.

Me ei  tolereeri altkäemaksu 
mitte ühelgi kujul.

Mis on väike meelehea?

Väike meelehea on tavaliselt madala astme ametnikule 
suhteliselt väikese summa raha maksmine või mõne muu 
hüve lubamine isikliku kasu saamiseks või rutiinse 
toimingu kiirendamiseks.

Väike meelehea on keelatud ja selle eest võib saada 
karistada.

Kingitused ja võõrustamine on lubatud, kuid vaid 
mõistlikkuse piirides

Paljudes kultuurides on kingitused ja kutsed meelelahutus-
üritustele ettevõtlussuhete arendamisel ja süvendamisel 
olulisel kohal. Samas võivad mõned kingid ja kutsed mõju-
tada ebamõistlikul määral kingi või kutse saaja otsuseid või 
tekitada mulje sobimatust mõjust.

Meie tegevused

• Me ei tee liiga heldeid kinke ega võõrusta liiga 
külluslikult.

• Me ei paku kinke ega võõrustamist äri- või muude 
hüvede eest.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus

Kingid ja võõrustamine peavad:

• vastama kehtivatele seadustele ja määrustele;

 
Eeskirjad

Meie äripartneritel, eriti valitsusametnikel, on sageli oma 
enda sisereeglid, mis piiravad nende võimalust kinke ja 
küllakutseid vastu võtta. Need reeglid võivad olla väga 
ranged ning me peame neist teadma ja neid järgima. 

• kõik meie kavatsused peavad olema läbipaistvad ja 
kingitused tuleb korrektselt ettevõtte raamatupidamis-
dokumentides registreerida;

• kingitused peavad oma olemuselt, väärtuselt ja sagedu-
selt sobima sündmuse ja vastuvõtja positsiooniga;

• kinke ei tohi pakkuda, nõuda või vastu võtta kasusaa-
mise ootuses;

• kingid ei tohi kunagi jätta muljet ebaausast või sobima-
tust tagamõttest.
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Sponsorlus, annetused, heategevus ja liikmelisus on 
lubatud, kuid üksnes ettevõtte eesmärkide toetamiseks

Sponsorlus, annetused, heategevus ja liikmelisus on 
olulised meie ühiskondliku panuse andmiseks ja ettevõtte 
eesmärkide saavutamiseks.

Meie tegevused

Sponsorlus, annetused, heategevus ja liikmelisus:

• peavad olema hoolikalt kaalutletud, olemaks 
kindlad, et need aitavad kaasa ettevõtte seaduslike 
eesmärkide saavutamisele;

• neid ei tohi lubada, pakkuda või teha, et saada äris 
eeliseid või saavutada teisi ebaeetilisi eesmärke;

• peavad olema usuliselt ja poliitiliselt neutraalsed;

• peavad tugevdama meie brändi ja sotsiaalset 
panust, seaduslike nõuete arvestamisest üksi ei 
piisa.

Poliitiline koostöö

Jätkuv dialoog poliitiliste mõjuisikutega on rahvusvahelise 
ettevõtte edu jaoks äärmiselt oluline. Oleme pühendunud 
poliitilisele neutraalsusele. Siemensi tegevus, mis on 
seotud poliitikute, parteide ja muude osapooltega, on 
erapooletu ning toetab üksnes Siemensi ärialaseid 
eesmärke. Me järgime kõiki seaduseid ja Siemensi reegleid.

Reisikulude hüvitamine on sobilik, kuid üksnes mõist-
likus ja lubatud määras

Võib juhtuda, et Siemens peab teatud äritehingute puhul 
katma kolmanda osapoole reisikulusid.  
Ülemäärane hüvitamine võib vastuvõtjat sobimatult  
mõjutada või tunduda mõjutamisena.

Meie tegevused

• Maksame vaid õigustatud ja sobilikke reisikulusid.

• Järgime ülaltoodud nõudeid kingitustele ja 
võõrustamisele.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Väljamaksed on lubatud, kuid ainult seaduslikud

Siemensi äritegevuse käigus tehakse iga päev makseid 
kolmandatele osapooltele. Erinevad protsessid aitavad meil 
tagada, et neid makseid dokumenteeritakse korrektselt ja 
kasutatakse õigetel eesmärkidel.

Meie tegevused

• Me uurime oma äripartnerite tausta hoolikalt, 
jälgime neid ja võtame arvesse erinevad 
riskitegurid.

• Veendume, et meie partnerid teavad ja järgivad 
meie väärtuseid ning Compliance standardeid.

• Nõuame lepingusätteid, mis kohustavad meie 
äripartnereid tegutsema kõikide reeglite ja 
määruste kohaselt.

Siin on mõned ohumärgid, mida tuleks kindlasti 
tähele panna ja selgitada: 

• vastuolud dokumentides ja maksetes;

• suure allahindlusega kõrged hinnad või liiga suured 
kasumimäärad;

• ebaselgete kohustustega lepingupartnerid või küsitav 
kvalifikatsioon;

• kahtlased isiklikud suhted või ärikokkulepped;

• ebatavaliselt kõrged tasud või vahendustasud, liiga kallid 
kingid ja meelelahutusüritused või liiga külluslik 
võõrustamine;

• korruptsioonivastaste lepingutingimustega 
mittenõustumine;

• ettemaksu nõudmine ilma usutavate äripõhjusteta;

• nõudmised teha sularahamakseid või ülekandeid välis-
pankadesse või kolmandatele osapooltele.

Meie tegevused

• Me haldame kontosid ja rahalisi vahendeid vaid  
seaduslikel eesmärkidel.

• Teeme kolmandatele osapooltele vaid seaduslikke 
makseid ja seaduslikel eesmärkidel.

• Me teeme vaid korrektse dokumentatsiooniga 
makseid.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus

Kolmanda osapoole kaasamine on lubatud, kuid üksnes 
ilma altkäemaksuta

Ärisuhetes võib kolmanda osapoole kaasamiseks olla erine-
vaid põhjuseid. Keelatud on kolmanda osapoole ebasea-
duslik või sobimatu kaasamine, et mõjutada ametnikke või 
üksikisikuid. Seetõttu teeme ärisuhte alguses oma äripart-
nerite kohta taustauuringud ja säilitame valvsuse ka suhte 
arenedes.
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„Ma ei müü maha tulevikku 
kiire kasusaamise nimel.“
– Werner von Siemens

Oleme ausas konkurentsis edukad:  
monopolidevastane seadus ja aus konkurents

 
Monopolidevastane seadus kaitseb vaba konkurentsi, mis 
on kasulik klientidele, ettevõttetele ja kogu ühiskonnale.

Monopolidevastase seaduse rikkumine võib meie ettevõtte 
jaoks kaasa tuua väga tõsiseid tagajärgi, nagu näiteks 
kõrged trahvid, riigihangetest väljajätmine, kahjunõuded, 
mainekahju ja vanglakaristus.

Millised on konkurentsivastased kokkulepped?

Konkurentsivastaste kokkulepete hulka kuuluvad hinnakok-
kulepped, turu-, kliendi- või piirkonnajaotuse kokkulepped 
ja projektikokkulepped konkurentidega. Samuti on keelatud 
turgu valitseva seisundi (alates 30% - 50% turuosast) kuri-
tarvitamine.

G2

Meie tegevused

• Räägime oma konkurentidega üksnes siis, kui meil 
on selleks mõjuvad ärialased põhjused ja konku-
rentsiõigust ei rikuta.

Meie tegevused

• Toetame avatud konkurentsi ka oma suhetes  
klientide, müügipartnerite ja tarnijatega.

• Me ei räägi kunagi oma klientide, müügipartnerite 
või tarnijatega:

– edasimüügihindadest kinnipidamisest. Samas on 
paljudel juhtudel lubatud edasimüügihindu ja 
maksimaalse müügihinna kehtestamist puudu-
tavad mittesiduvad soovitused, mis ei survesta 
ega paku hüvesid;

– ekspordi või reimpordi takistamisest.

• Käsitleme Siemensilt ja kolmandatelt osapooltelt, 
näiteks konkurentidelt, klientidelt, müügipartneri-
telt ja tarnijatelt, saadud konfidentsiaalset infor-
matsiooni äärmise hoolikusega.

Me ei räägi oma konkurentidega kunagi: 

• hindadest, hinnakomponentidest või teistest 
tingimustest;

• turu-, klientide- või piirkonnajaotusest;

• ärivõimalustest või sissetulevatest tellimustest;

• võimekusest, tootmismahtudest või kvootidest;

• ettevõtte strateegiatest või tulevasest turukäitumisest, 
näiteks müügistrateegiatest, praegustest ja tulevastest 
tootearendustest, investeeringutest ja boikottidest;

• pakkumistest ja hangetest;

• käitumisest hangetel või valepakkumiste esitamisest.
Meie tegevused

• Me ei sõlmi oma konkurentidega konkurentsivasta-
seid kokkuleppeid.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Milline on konfidentsiaalne informatsioon,  
mis vajab erilist kaitset?

Konfidentsiaalne informatsioon on teave, mis pole 
mõeldud avalikustamiseks. See võib hõlmata mitteavalikku 
teavet, mis puudutab Siemensit, tarnijaid, kliente, tööta-
jaid, agente, konsultante või kolmandaid osapooli või 
pärineb nende käest ning mis on kaitstud seadusest ja 
lepingust tulenevate nõuetega.

Sinna hulka võivad näiteks kuuluda:

• üksikasjad ettevõtte organisatsiooni ja vahendite,  
hindade, müügi, kasumi, turgude, klientide ja muude 
äriküsimuste kohta;

• pakkumisdokumendid;

• informatsioon tootmise, uuringute ja arendusprotsesside 
kohta;

• tehniline informatsioon;

• sisesed aruanded.

Mõned näited, mida me kunagi ei tee

• Me ei hangi kunagi ilma selge põhjenduseta kolmanda-
telt osapooltelt konfidentsiaalset informatsiooni ning ei 
kasuta seda ebaseaduslikult, näiteks pakkumisprotsessis.

• Me ei kasuta eelmiste tööandjate konfidentsiaalset 
informatsiooni ega salvesta seda Siemensi süsteemides.

Meie tegevused

• Toodete puhul, millega Siemensil võib olla turgu 
valitsev seisund (alates 30% - 50% turuosast), 
võtame ühendust Compliance osakonnaga, kui 
satume silmitsi järgmiste tegevustega:

– ainuõiguskokkulepped või lojaalsusel põhinevad 
soodustused;

– ülemääraselt kõrged või madalad „konkurentsi-
võimelised hinnad“;

– turul oleva tugeva toote seotud müük koos teiste  
toodetega;

– äripartnerite ebavõrdne kohtlemine (v.a kui on 
olemas objektiivne põhjendus, näiteks erinevad 
müügihinnad mahust tuleneva allahindluse 
tõttu);

– tarnimisest või litsentsist keeldumine (ilma 
objektiivse põhjenduseta). 

• Meie Compliance osakond uurib eelnevalt  
võimalikke konkurentsivastaseid äripartnerlusi, 
nagu näiteks:

– töö-/pakkumispartnerlused, konsortsiumid;

– ühine uurimis- ja arendustegevus;

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Järgime kaubanduse- ja ekspordikontrolli  
regulatsioone

Kuna Siemens on rahvusvaheliselt tegutsev ettevõte, on 
meie jaoks oluline järgida ekspordikontrolli- ja tolliregulat-
sioone, mis kehtivad nii kohalikus kui ka rahvusvahelises 
kaubanduses.

Meie tegevused

• Me veendume hoolikalt, et toodete müügil ja 
transportimisel, teenuste pakkumisel ja muu tehni-
lise oskusteabe või tarkvara edastamisel kontrolli-
takse, rakendatakse ja järgitakse kehtivaid tolli- ja 
väliskaubanduse regulatsioone, sh tarneahela 
turvanõudeid.

• Jälgime põhjalikult äritegevust sanktsioneeritud 
riikides.

•  Veendume, et Siemensi äritehingutes kontrollitakse 
ja järgitakse kõiki kehtivaid ekspordikontrolli  
regulatsioone (näiteks neid, mis kehtivad Euroopa 
Liidus ja Ameerika Ühendriikides) ka väljaspool 
vastavaid piirkondi.

•  Me loobume tehingust ja teavitame ekspordikont-
rolli osakonda, kui märkame võimalikku regulat-
sioonide rikkumist või meie toodete, teenuste või 
tööstuslahenduste loata kasutamist.

– spetsialiseerumine / ühistootmine;

– standardiseerimine ja ühtlustamine;

– kaupade ühisost;

– eksklusiivne turustamine / ainuõiguslikud 
hanked;

– turu infosüsteemid / võrdlusuuringud;

– ainuõiguskokkulepped ja eksklusiivse piirkonna 
määramine jaotus- ja litsentsilepingutes.

• Osaleme liitude koosolekutel vaid siis, kui  
meile on saadetud päevakava sisaldav  
kirjalik kutse, kohal on liidu esindajad ja  
koosolekut protokollitakse. Rohkem teavet  
võib leida peatükist „Tegevusjuhised liitudega 
koostöö tegemiseks“.

G3

Collective Action koostöö: meie pühendumus 
ausate turutingimuste loomiseks tasub ära

Siemens seisab mitmetel turgudel vastamisi märkimisväär-
sete Compliance riskidega. Koostöö on meie strateegiline 
lahendus sellele probleemile. Koos teiste ettevõtete, 
avaliku sektori ja kodanikuühiskonnaga sõlmime ärialase 
koostöö tegemiseks oma partneritega aususe ja vastavuse 
kokkuleppeid ning toetame siduvad lepinguid individuaal-
sete sektorite ja turgude jaoks.

Nende ühiste pingutuste abil soovime luua ausad, tasakaa-
lustatud ja puhtad turutingimused kõikide osalejate jaoks.

G4

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Meie ettevõte: me loome usaldust ja kaitseme seda,  
mis Siemensi väärtuslikuks muudab

H

Siemensi bränd: uuenduslikkuse ja kvaliteedi 
lubadus

Siemensi bränd on meie äritegevuse lahutamatu osa ja 
seetõttu on sellel märkimisväärne strateegiline tähtsus. 
See on üks meie ettevõtte suurimaid varasid, mis loob  
usaldust ning mõjutab positiivselt kogu meie äritegevust. 
Siemensi brändi abil eristume konkurentidest.

Lisaks Siemensi brändile on meie ärialase edu jaoks oluli-
sed intellektuaalomandi õigused, patendid, autoriõigused 
ja konfidentsiaalne oskusteave ning nende kaitsmine. 

H1

Siemensi bränd tagab uuenduslikkuse ja kvaliteedi.  
See peab olema tähendusrikas, käegakatsutav ja kogetav 
ning avama uksi kõikjal maailmas. Just selline see täna ongi 
ja see peab jääma samasuguseks ka tulevikus.
 

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus

Meie tegevused

• Oleme uuenduslikud ja töötame pidevalt uute 
äriideede kallal. Teeme alati otsuseid, kaitstes ja 
tugevdades Siemensi brändi, mitte üksikut 
äritehingut.

• Kahtluste korral, enne Siemensi brändiga seotud 
otsuse tegemist, võtame ühendust Brand Design 
Hotline toega  
(design-support.communications@siemens.com).

Meie tegevused

• Toodete ja lahenduste loojatena toetame Siemensit 
ja esitame intellektuaalomandi õiguste kaitse 
taotlused õigeaegselt.

• Me anname intellektuaalomandi õiguste rikkumise 
kahtlustest teada.

• Kasutame arvutitarkvara ainult vastavalt kehtiva-
tele litsentsitingimustele ja tagame, et täidetakse 
integreeritud kolmanda osapoole tarkvara, 
kommertsvara ning avatud lähtekoodiga tarkvara 
litsentsinõudeid.

• Austame kolmanda osapoole intellektuaalomandi 
õiguseid.

mailto:design-support.communications%40siemens.com?subject=
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Meie tegevused

• Teeme otsuseid, mis on meie ettevõtte,  
mitte meie endi huvides.

• Ennetame ja väldime olukordi, kus võib  
tekkida  huvide konflikt.

• Siemensis töötades ei tee me koostööd  
ettevõtetega, kelle suhtes on meil isiklikud  
huvid või kui sellest võib tekkida otsene või  
kaudne mõju Siemensi äriotsustele.

• Me teatame oma juhtidele isiklikest huvidest, mis 
võivad meie ametikohustusi täites esile kerkida.

Enda ja oma ettevõtte kaitsmiseks pöörame 
võimalikule huvide konfliktile suurt tähelepanu. 

Järgmised küsimused aitavad meil hinnata, kas tege-
mist on huvide konfliktiga või võimalusega konflikti 
tekkeks:

• Kas otsust, mida Siemensi jaoks teeme, mõjutavad 
isiklikud huvid?

• Millise mulje võib olukord kolmandatele osapooltele, 
näiteks klientidele, äripartneritele ja investoritele, jätta?

• Kuidas reageeriks avalikkus minu ärialasele otsusele?

 
Siin on klassikaline näide sisemisest huvide 
konfliktist:

Töötaja ja juht on omavahel suhtes. Juht on kohustatud 
huvide konflikti esimesel võimalusel lõpetama ja muutma 
ettevõttes käsuliini.

Siemensi brändi ja intellektuaalomandi õiguste  
käsitlemine 

Mis teeb Siemensi brändi nii väärtuslikuks?

Bränd...
• keskendub Siemensi huvirühmadele, nagu kliendid, 

töötajad jne;

• eristab meid konkurentidest;

• loob usaldust.

Miks on intellektuaalomandi õigused  
Siemensi jaoks nii tähtsad?

Kui meie uuendused pole kaitstud, võivad kolmandad 
osapooled meie tooteid kopeerida, mille tagajärjel kaotame 
oma konkurentsieelise. Kui meie uuendusi kopeeritakse, 
kaotame oma uurimis- ja arendustöösse tehtud investee-
ringute väärtuse.

Huvide konflikt – meie ärialased otsused lähtuvad 
alati Siemensi huvidest  

Ärialaste otsuste tegemisel ei ole isiklikud huvid esikohal. 
Huvide konflikt takistab Siemensi edu. Isiklike huvide 
põhjal tehtud otsused võivad olla Siemensi ja meie klien-
tide jaoks kahjulikud ja/või põhjustada infolekkeid.

Huvide konflikt võib:

• Kahjustada Siemensit, kui lepinguid sõlmitakse isiklike 
suhete alusel ning need lepingud sisaldavad konkuren-
tide omadest halvemaid tingimusi;

• avalikuks tuleku korral ettevõtte mainet kahjustada; 
rahulolematud töötajad või endised kliendid võivad 
konfliktidest avalikkusele rääkida. 

Huvide konflikt tekib kui meie isiklikud huvid 
erinevad Siemensi omadest.

H2
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Investeerimine kolmandate osapoolte ettevõtetesse

Huvide konflikt võib tekkida ka kolmandate osapoolte  
ettevõtetesse investeerimisel.

Konkurents Siemensiga

Huvide konflikt võib tekkida ka ärisuhetes Siemensi konku-
rentide või klientidega, samuti nende ettevõtetesse inves-
teerimisel.

 
Tüüpilised konkurentsiolukorra näited:

• töötaja töötab ka Siemensi konkurendi heaks või annab 
talle nõu;

• töötaja ise konkureerib vahetult Siemensiga;

• töötajal on konkurentidega isiklikud suhted või nad on 
omavahel suguluses. 

Kahel töökohal töötamine

Konflikt võib tekkida ka kahel töökohal töötades, mis ei või-
malda meil oma kohustusi Siemensi ees korralikult täita.

Kahel töökohal töötamine võidakse keelata ja eelne-
valt antud luba võidakse tagasi võtta, kui see kahjus-

tab töötaja töötulemusi, segab tema ettevõttes määratud 
kohustuste täitmist või tekib huvide konflikti oht. Pistelisi 
kirjatöid, loengute pidamist ja muid sarnaseid tegevusi 
ning hooajalist või vaimulikutööd ei peeta kahel töökohal 
töötamiseks.

Mida me ei tee

• Me ei tegutse ega tööta ettevõttes, mis konkureerib 
Siemensiga.

• Me ei osale üheski tegevuses, mis konkureerib 
Siemensiga.

Meie tegevused

Me teavitame kirjalikult personaliosakonda otsesest 
või kaudsest investeerimisest ettevõtetesse:

• kes on Siemensi äripartnerid, kui me teeme nendega 
ärialast koostööd või osaleme ettevõtte juhatuse 
või juhtkonna töös. Mis puutub börsil esindatud 
ettevõtetesse, siis nende puhul kehtib see nõue 
vaid siis, kui investeering on suurem kui kolm 
protsenti kogukapitalist; või

• kui need konkureerivad meie ettevõttega või kui 
me saame läbi selle investeeringu konkurendi 
juhatust mõjutada. Teavitamist eeldatakse, kui 
osalus on suurem kui kolm protsenti ettevõte 
kogukapitalist.

Meie tegevused

• Enne teise tasustatud töökoha võtmist soovitame 
kahtluse korral oma otsese juhi käest uurida, kas 
see võib meie ametialase käitumise reeglitega 
vastuollu minna.
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Rahapesul ega terrorismi rahastamisel ei ole meie 
juures kohta!

Äritegevusega kaasneb alati risk, et ettevõtet kasutatakse 
ära rahapesus või terrorismi rahastamises.

Siemens püüab säilitada ärialaseid suhteid ainult nende 
klientide, partnerite ja ettevõtetega, kelle äritegevus järgib 
seadusest tulenevaid nõudeid ja kelle rahalised vahendid 
on seaduslikku päritolu. 

Rahapesu on kriminaalse tegevuse tulemusel saadud 
vara tõelise olemuse ja päritolu varjamine ja selle 

vara seaduslikku äritegevusse suunamine. Lisaks rahalisele 
toele võib terrorismi rahastamine hõlmata ka teisi varasid, 
näiteks tooteid või kaupasid.

Meie tegevused

• Kasutame klientide, äripartnerite ja kolmandate 
osapoolte identideedi ja majandusliku tausta ning 
maksete päritolu tõendamiseks riskipõhist lähene-
mist, veendumaks, et need pärinevad seaduslikest 
allikatest.

• Kui puutume kokku kahtlase tegevusega, teavitame 
koheselt Compliance osakonda või oma otsest 
juhti. Vajadusel teavitab Siemens kahtlasest  
tegevusest õiguskaitseasutusi.

H3

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus



30

Kas ma vastutan maksusid puudutavate teemade 
eest ka juhul, kui ei tööta finants- või raamatu- 

pidamisosakonnas?

Jah. Oma äritegevuses vastutame me kõik maksuteemade 
eest. Korrektsus maksuküsimustes ei ole ainult finants- või 
raamatupidamisosakonna vastutus. Maksuarvestuse jaoks 
tuleb kõiki tehinguid korrektselt kajastada. Näiteks peab 
meie poolt esitatud arve muuhulgas andma täpset teavet 
müüdud kaupade ja teenuse kohta ning sisaldama 
korrektset käibemaksumäära. 

Mul on kavas äritehing välismaal resideeruva 
kliendiga. Kelle poole ma maksudega seonduvate 

küsimuste korral pöörduma pean?

Kui sa pole kindel, millised maksud tehinguga kaasnevad, 
võta nõu saamiseks ühendust finants- või raamatupidamis- 
osakonnaga.

Finantsalane usaldusväärsus – nii täidame meile 
seatud ootused

Rahvusvahelise ettevõttena on Siemens pühendunud 
täpsete ja tõeste aruannete esitamisele oma investoritele, 
töötajatele, klientidele, äripartneritele, avalikkusele ja 
kõikidele valitsusasutustele. Me järgime kõiki kehtivaid 
seaduseid, määruseid, standardeid ja tavasid.

Meie tegevused

• Maksuseaduse järgimisel, ka juhul, kui maksureeg-
lites tekib vasturääkivusi, tagame, et lahendused 
on kooskõlas majanduslike ja õiguslike reeglitega 
ning heade äritavadega.

• Me ei kasuta erinevaid skeeme või riiulifirmasid, et 
saada ebaseaduslikke maksusoodustusi.

• Me edastame maksuametile oma maksustrateegia 
ja äritegevuse kohta läbipaistvat informatsiooni, 
mis vastab kehtivatele eeskirjadele.
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Meie raamatupidamisdokumendid sisaldavad kõiki 
andmeid, sertifikaate ja kirjalikke materjale, mis on 

koostatud finantsaruandluse ja avalikustamise või muuks 
otstarbeks.

Meie tegevused

• Me veendume, et raamatupidamisdokumendid on 
täielikud, täpsed ja tõesed. Koostame need õige-
aegselt ja vastavalt kehtivatele reeglitele ning 
standarditele.

• Me järgime finantsaruandluse juhiseid ja ettevõtte-
siseseid kontrolliprotsesse.

• Finantsaruandluse jaoks tagame korrektse ja  
täieliku informatsiooni.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Kuidas teame, et oleme siseinfo valdajad?

Me peame läbi mõtlema, kas meile edastatud informat-
sioon võib meie aktsiahinda nii palju mõjutada, et avalikus-
tamise korral oleks tegemist siseringiteabega. Siemens ei 
saa seda otsust meie eest teha. Määrav ei ole see, kas 
oleme ametlikult siseinfo valdajate nimekirja lisatud, vaid 
see, kas me tegelikult omame siseringiteavet. Selle kohta, 
kas siseinfo valdajate nimekiri luuakse ja kes sinna 
kuuluvad, otsustab ettevõte eraldi. Sama kehtib ka teisi 
ettevõtteid puudutava siseringiteabe kohta.

Kas saame töötajate aktsiaosalusprogrammidest 
osa võttes kindlad olla, et me ei riku siseringite-

hingute keeldu?

Siemens püüab meile võimaldada töötajate aktsiaosalus-
programmides osalemist nii, et siseringitehingute keelu 
rikkumise risk oleks võimalikult madal. Samas ei välista see 
võimalust, et meil võib üksikutel juhtudel olla siseringi-
teavet. Seetõttu peaksime töötajate aktsiaosalusprogram-
midest aktiivselt osa võttes endalt alati küsima, kas me 
saame teha ostu- või müügiotsuseid ilma selleta, et meid 
mõjutaks siseringiteave.

 
Siseringitehingud ei ole meie ega ka teiste jaoks!

Siseringiteavet ei tohi loata kasutada ega avalikustada.

 
 
Mis on siseringiteave?

Oma töös puutume sageli kokku konfidentsiaalse informat-
siooniga. Kui konfidentsiaalne informatsioon avalikustada, 
võib see mõjutada Siemensi või mõne muu ettevõtte 
(näiteks mõne meie börsil esindatud kliendi või tarnija, 
tütarettevõtte või ühisettevõtte) aktsiahinda. Seda nimeta-
taksegi siseringiteabeks, sest seda pole veel avalikustatud. 
Siseringiteave võib koosneda ka paljudest teabekildudest, 
mida oleme ettevõttesisesestest ja -välistest aruteludest 
või erinevatest dokumentidest saanud. 

Kes on siseinfo valdaja ja millised on selleks 
olemise tagajärjed?

Siseinfo valdaja on keegi, kes omab siseringiteavet. Sellele 
inimesele kehtivad ranged õigusnõuded. Pea kõikides 
riikides, kus Siemens tegutseb, on siseringiteabe keelatud 
kasutamisele kehtestatud ranged karistused. Sellise rikku-
misega võivad asjassepuutuva ettevõtte jaoks kaasneda 
märkimisväärsed tagajärjed ning see võib lõppeda isikliku 
ja kriminaalvastutusega.

Meie tegevused

• Me ei tee ei endi ega teiste tarbeks siseringiteabel 
põhinevaid tehinguid, nagu näiteks aktsiate või 
optsioonide ostmine või müük või aktsiate ostuor-
derite tühistamine.

• Me ei ärgita teisi, näiteks sõpru või pangakonsul-
tante, tegema siseringiteabel põhinevaid väärtpa-
beritehinguid ja me ei soovita neile selliseid 
tehinguid.

• Me hoiame siseringiteavet ja võimalikku siseringi-
teavet rangelt saladuses ning ei lase volitamata 
inimestel sellele ligi pääseda.

H5
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Kuidas me vastutustundlikult oma ettevõtte 
varasid kaitseme

Meie ettevõtte varad on edu jaoks esmatähtsad. Seetõttu 
veendume, et neid varasid hallatakse vastutustundlikult ja 
et need oleksid korralikult kaitstud. Töötajatena on meil 
selle eesmärgi saavutamisel määrav roll. 

Me teeme kindlaks meie ettevõtte olulised varad ja 
kasutame kaitsemeetmeid, et neid korralikult kaitsta.

Meie ettevõtte varade korralikuks kaitsmiseks peame 
teadma neid ja nende väärtust.
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Me käsitleme ettevõtte informatsiooni 
vastutustundlikult

Siemensi jaoks on väga tähtis tagada, et ettevõtte tundlik 
informatsioon ei satuks kõrvaliste inimeste või kolmandate 
osapoolte kätte. Nii loome usalduse, mida on vaja üleilm-
seks koostööks klientide ja partneritega.

Meie tegevused

• Me teeme oma vastutusalas kindlaks ettevõtte 
olulised varad ja liigitame neid vastavalt sellele, 
milline on nende võimalik mõju turvajuhtumi 
korral.

• Me arendame ja rakendame terviklikke kaitsemeet-
meid, mis põhinevad ettevõtte varade liigitusel.

• Me tagame oma ettevõtte varade jätkuva kaitse, 
vaadates regulaarselt üle nende klassifikatsiooni ja 
kaitsemeetmed.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Meie tegevused

• Me liigitame informatsiooni vastavalt ettevõtte 
täpsustustele ja käsitleme seda vastavalt kaitseklas-
sile. See tähendab, et me ei kasuta väljaspool 
ettevõtet informatsiooni ja dokumente, millel on 
märgistus „juurdepääsupiiranguga“, „konfident-
siaalne“ või „rangelt konfidentsiaalne“. Sama kehtib 
ka ettevõttesisestele sotsiaalmeediaplatvormidele, 
kui kasutustingimused vastupidist ei luba.

• Konfidentsiaalset või kriitilist äriteavet saadame 
vaid krüpteerituna ja salvestame seda vastavalt.

• Me ei jaga isiklikke salasõnu ega ligipääsukoode 
kolmandatele osapooltele.

• Me ei avalikusta konfidentsiaalset informatsiooni.

• Ettevõtte informatsiooni käsitledes järgime alati 
kommunikatsiooni aluspõhimõtteid. Sama kehtib 
ka sotsiaalmeedia kasutamisele ettevõtte ja 
eraisikuna.

Kommunikatsiooni aluspõhimõtted

• Võtame ettevõttesisese informatsiooni konfidentsiaal-
sust arvesse kõikides suhtlusviisides.

• Enne avaldamist kontrollime, kas avalikustamata infor-
matsioon võib sisaldada siseringiteavet.

• Me järgime kindlaks määratud põhisõnumeid, et tagada 
ettevõtteülene järjepidevus ja sõnumite usaldusväärsus.

• Ennustuste ja teiste tulevikku suunatud avalduste osas 
oleme eriti ettevaatlikud.

• Kuulujuttudele ja spekulatsioonidele vastame lausega  
„Ei kommenteeri.“.

• Oma eravestlustes oleme ettevaatlikud.

• Me ei edasta informatsiooni „vaikse perioodi“ ajal.

Konfidentsiaalse informatsiooni näiteid võib leida  
vaba konkurentsi peatükist (peatükk G2).

Me oleme ettevõtte seadmete ja vahendite  
kasutamisel hoolikad

Käime hoolikalt ümber ettevõtte seadmete ja vahenditega,  
mida oma igapäevatöös kasutame.

Meie tegevused

• Võtame vastutuse, et meie käsutusse antud vahen-
deid ja materjale, nagu näiteks telefone, sülearvu-
teid, meili ja internetti, ettevõttesiseseid sotsiaal-
meediaplatvorme, koopiamasinaid ja muid 
vahendeid, kasutatakse ainult ärilistel eesmärkidel, 
mis on kooskõlas ettevõtte eeskirjadega.

• Me võime kasutada ettevõtte internetiühendust 
isiklikul eesmärgil, sh ettevõttevälist sotsiaalmee-
diat, kui see on kooskõlas ettevõtte eeskirjadega.

• Kui avaldame eraisikuna sotsiaalmeedias teatud 
sisu ja identifitseerime end Siemensi töötajatena, 
siis informeerime, et avaldame oma isiklikku arva-
must, mis ei pruugi väljendada meie ettevõtte 
seisukohta.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Andmekaitse ja privaatsus – oleme oma  
kohustustest teadlikud

Isikuandmete kaitse on meie digitaalmaailmas väga tähtis. 
Me käsitleme isikuandmeid hoolikalt ja vastutustundlikult 
ning austame igaühe privaatsust. Isikuandmete kaotamine 
või vale kasutamine võib asjassepuutuvatele isikutele kaasa 
tuua tõsiseid tagajärgi. Seetõttu on Siemensi jaoks väga 
oluline tagada, et need andmed on tõhusalt kaitstud ja et 
neid kasutatakse üksnes seaduslikel eesmärkidel.

Igaühel meist, kes käitleb töötajate, klientide või kolman-
date osapoolte isikuandmeid, on suur vastutus. 

Isikuandmed on teave konkreetsete või tuvastatavate 
füüsiliste isikute kohta, näiteks nimi ja aadress, fotod, 

personaliregistri number, pangaandmed, digitaalsed 
tunnused või terviseandmed.

Meie tegevused

• Me kogume ja töötleme isikuandmeid konfident-
siaalselt, kasutame neid vaid seaduslikul ja eelne-
valt kindlaks määratud eesmärgil ja läbipaistval 
moel.

• Me töötleme isikuandmeid vaid siis, kui need on 
kaitstud kadumise, muutmise ja loata kasutamise 
või avalikustamise eest sobivate tehniliste ja orga-
nisatsiooniliste meetmetega.

• Võimalikest andmekaitserikkumisest anname 
koheselt teada ettevõtte kohalikule 
andmekaitseorganisatsioonile.

H7

• Me ei saa ega jaga teavet, mis toetab või julgustab 
rassiviha, ülistab vägivalda või muid kuritegusid, 
või sisu, mis võib olla mõne kultuuri suhtes 
seksuaalselt solvav.

• Me veendume, et meie ettevõtte seadmetega ei 
tehta salvestusi, faile, pilte või helisalvestisi, v.a 
juhul, kui see on otseselt seotud meie ärialase 
tegevusega ja meie otsene juht on selle heaks 
kiitnud.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Millistes tehnilise vastavuse valdkondades võivad 
rikkumised esile kerkida?

• Aktiivne pettus: Valeandmeid sisaldavate tehniliste 
deklaratsioonide esitamine.

• Tegevusetusest tuleneb pettus: Toote väljatöötamisel, 
turundamisel või kasutamisel ilmnenud defektide kohta 
teabe esitamata jätmine.

Küberturvalisuse kümme põhimõtet (usalduse 
harta) on:

01 Vastutus küber- ja IT-turvalisuse eest

02 Vastutus digitaalse tarneahela eest

03 Küberturvalisus kui tehase standard 

04 Kasutajate vajadustele keskendumine

05 Uuenduslikkus ja ühisloome

06 Küberturvalisuse muutmine koolituse lahutamatuks 
osaks

07 Kriitiliste infrastruktuuride ja IoT-lahenduste 
sertifitseerimine

08 Suurem läbipaistvus ja vastutus

09 Õiguslik raamistik

10 Ühisalgatuste soodustamine

Rohkem teavet usalduse harta kohta leiad aadressilt  
www.charter-of-trust.com

Meie portfell: esmaklassilised tooted, teenused ja  
tööstuslikud lahendused

I

Siemens seisab esmaklassilise kvaliteedi eest ja soovib oma 
kliente suurepäraste ja uuenduslike toodete, teenuste ja 
tööstuslike lahendustega inspireerida.

Meie peamine prioriteet on, et me klientide ja kõigi, kes 
meiega kokku puutuvad, portfell oleks turvaline, õiguslikult 
vastav, kvaliteetne ja keskkonnasõbralik. Siemensi müüdud 
tooted ja teenused ei ohusta lubamatul määral elu, tervist 
või vara. Meie toodete ja teenuste disaini ja turustamise 
põhinõue on ühildumine meie turgude asukohariikides 
kehtivate tehniliste normide heakskiitmisel ja turustamisel. 
Me peame kinni oma tehnilistest lubadustest (tehniline 
vastavus).

Üha enam digiteeruvas nutitoodete maailmas on meie 
eesmärk täita ootuseid, mis Siemensile ja meile usaldatud 
on.

Meie tegevused

• Tagame oma vastutusvaldkonna piires, et meie 
tooted, teenused ja tööstuslikud lahendused on 
ohutud ning vastavad meie turgude asukoharii-
kides kehtivatele õigusnõuetele, mis puudutavad 
nende turvalisust, heakskiitmist, turundamist ja 
kasutamist.

• Me peame kinni oma tehnilistest lubadustest.

• Kui saame oma vastutusvaldkonnas teada mistahes 
kvaliteedi- ja ohutusalastest puudustest või 
muudest mittevastavustest või kui esineb viiteid 
sellistele puudustele, teeme järelkontrolli ja 
anname nendest teada.

• Me jälgime küberturvalisuse kümmet põhimõtet 
kõikides oma tegevustes.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Meie partnerid:  
teeme koostööd vastutustundlike partneritega

J

Ärisuhted meie klientide, tarnijate ja teiste äripartneritega 
on Siemensi jaoks väga olulised.

Säilitame ärialaseid suhteid üksnes nende partneritega, kes 
järgivad seadust.

Kaitseme oma klientide huve, valides hoolikalt oma tarni-
jaid ja äripartnereid ning seades kõrgeid standardeid oma 
tegevustele. Tänu sellele teeme koostööd suurepäraste 
partneritega üle kogu maailma.

Käitumisjuhend põhineb muuhulgas ÜRO globaalse 
kokkuleppe ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 

põhimõtetel ning peegeldab Siemensi ärialase käitumise 
reegleid, mis kehtivad kogu ettevõttes.

Koostööle meie partneritega kehtivad järgmised  
põhimõtted:

• Teeme tihedat koostööd oma tarnijate ja äripartneritega.

• Oleme oma tarnijate partnerid ja aitame neil edasi 
areneda.

• Analüüsime pidevalt oma olemasolevaid ärisuhteid ja 
reageerime koheselt esilekerkivatele ohtudele.

• Teeme koostööd vaid selliste tarnijatega, kes on valmis 
probleeme kõrvaldama või rakendama 
riskivähendusmeetmeid.

• Teeme asjakohaseid hoolsuskontrolle, sh ekspordikont-
rolli ja rahapesuvastaste seaduste järgimise osas.

• Enne kui otsustame teha projektipakkumise, hindame  
projekti riske.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus

Meie tegevused

• Valime hoolikalt oma tarnijaid ja äripartnereid.

• Me kohustame oma tarnijaid ja äripartnereid 
lepinguliselt järgima Siemensi tarnijatele ja 
kolmandast isikust vahendajatele kehtivat ühtset 
käitumisjuhendit.

• Jätkusuutlikkusel on koostöös meie tarnijatega 
olulisim osa.
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Meie vastutus ühiskonna ja keskkonna eesK

Siemens teenib ühiskonna huve kõikjal, kus tegutseme. 
Kuna Siemens on üleilmselt aktiivne uuendus- ja investee-
rimisvõimekusega ettevõte, kannab ta vastutust jätkuva 
arendustegevuse eest kogu maailmas ja panustab sellesse 
mitmel erineval moel. Lisaks sellele on Siemens vabatahtli-
kult ja eesmärgipäraselt pühendunud sotsiaalsete problee-
mide lahendamisele.

Meie järgime rahvusvahelisi lepinguid ja soovitusi

Siemens on liitunud ÜRO globaalse kokkuleppega. Selle 
kümme põhimõtet ja Global IndustriAll Unioni raamistiku 
leping on siduv kogu ettevõttele.

Oleme pühendunud nende põhimõtete edendamisele meie 
mõjusfääris. Inimõiguste austamine, töötajate õigused, 
keskkonnakaitse ja korruptsioonikeeld on meie äritegevuse 
lahutamatu osa.

Vastavalt globaalse kokkuleppe raames võetud 
kohustustele ootab Siemens meilt ja meie tarnija-

telt ning äripartneritelt üle kogu maailma nende põhi-
mõtete järgimist:

• Rahvusvaheline inimõiguste kogu, mis sisaldab:

– inimõiguste ülddeklaratsiooni;

– rahvusvahelist kodaniku ja poliitiliste õiguste pakti;

– majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste 
rahvusvahelist pakti.

• Euroopa inimõiguste konventsiooni.

• ILO (rahvusvahelise tööorganisatsiooni) kolmepoolset 
deklaratsiooni rahvusvaheliste ettevõtete ja sotsiaalpolii-
tika kohta ja ILO töö põhimõtete ja -õiguste deklarat-
siooni (eriti järgmiseid teemasid: lapstööjõu välistamine, 
sunnitöö kaotamine, diskrimineerimise keelamine, 
ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õigus), ja 
põhivabadusi.

• OECD suuniseid rahvusvahelistele ettevõtetele.

• Säästva arengu programmi Agenda 21 (Rio de Janeiros 
toimunud ÜRO keskkonna- ja arengukonverentsi 
lõppdokument).

• ÜRO korruptsioonivastase konventsiooni.

• OECD konventsiooni, mis käsitleb võitlust välisriigi 
ametnikele antava altkäemaksu vastu.

K1
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Millised grupid vajavad erilist kaitset?

Nende hulka kuuluvad – sõltuvalt konkreetsetest faktidest 
ja õiguslikest tingimustest – põlisrahva esindajad, lapsed, 
puuetega inimesed ja inimesed, kes on oma nahavärvi, 
etnilise või sotsiaalse päritolu, usu, vanuse, puude, 
seksuaalse identiteedi, maailmavaate või soo tõttu 
ebasoodsas olukorras või ohus.

 
Inimõigused

Siemens teab, et inimõigused on vastutustundliku äritege-
vuse aluseks ja propageerib neid oma väärtushinnangutes. 
Siemens tegutseb kooskõlas ÜRO äri- ja inimõiguste 
põhimõtetega.

Inimõiguseid reguleerivate seaduste ja määruste järgimine 
on keskse tähtsusega. Siemens ootab, et käituksime vasta-
valt “Global Compact” globaalse kokkuleppe printsiipidele.

 
“Global Compact” kokkuleppe põhimõtted

• Põhimõte nr 1:  
Ettevõtted toetavad ja austavad rahvusvaheliselt tunnus-
tatud inimõiguste kaitset.

• Põhimõte nr 2:  
Ettevõtted peavad tagama, et nad ei ole seotud inim- 
õiguste rikkumisega.

• Põhimõtted nr 3–6: Ettevõtted tunnustavad põhinõud-
misi töötajate õiguste osas.

Meie tegevused

• Me jälgime ettevõtte nimel tehtud otsuseid juba 
varajases etapis, et välistada võimalikke inimõi-
guste rikkumisi Siemensi sees ja väljaspool.

• Püüame vältida või leevendada negatiivset mõju 
inimõigustele, mis võib meie äritegevusega kaas-
neda, sõltumata sellest, kas Siemens on selle 
põhjustanud või sellesse panustanud.

• Austame kohalike kogukondade ja inimeste 
inimõiguseid.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Keskkond

Keskkonnakaitse on ettevõtte vastutus, ühiskondlik 
kohustus ja Siemensi oluline edufaktor. Meie eesmärk ette-
võtte kõigis üksustes ja riikides, kus tegutseme, on kaitsta 
keskkonda ja säilitada ressursse.

Töötame ettevõttesiseselt ja koos oma klientidega keskkon-
nakaitse nimel, pidevalt energia- ja ressursitõhusust 
parandades.

Siemens ootab meilt, et käituksime iga päev keskkonna-
teadlikult. Me peame teadma, et oleme keskkonnateemadel 
eeskujuks. 

Millised on Siemensi keskkonnaprogrammid?

Siemensi keskkonnaprogrammid on loodud selleks, et 
hoida ressursse kogu toote elutsükli vältel, suurendada 
jäätmete ringlussevõttu ja muuta meie äritegevus 
CO2-neutraalseks. Siemensi keskkonnaportfell on meie ja 
me ettevõtte vastus kliimamuutustele, loodusvarade 
nappusele ja keskkonnaohtudele.

Meie ettevõte vastab meie partnerite ökoloogilistele nõud-
mistele, töötades välja tulevikku suunatud ja ressursitõhu-
said lahendusi, tooteid ja ärimudeleid. Järjepidev ja uuen-
duslik keskkonnakaitse haldamine on meie äriprotsesside 
lahutamatu osa ning ületab seadusest tulenevaid nõudmisi. 
Arvestame keskkonnaaspektidega juba toote ja tootmis-
protsessi kavandamise varajastel etappidel ning seda mitte 
ainult tootmises, vaid ka disaini-, müügi-, kasutamise-, 
teenindus-, ja utiliseerimisetappides. Kliimakaitsel on meie 
ettevõtte jaoks eriti oluline roll.

Meie tegevused

• Kliimakaitse on tihedalt seotud energiatarbimisega. 
Kasutame energiat mõistlikult ja tõhusalt.

• Püüame jäätmeid vältida või neid uuesti ringlusse 
suunata.

• Me töötame oma protsessid välja nii, et meie 
tooted ja tehased oleksid võimalikult keskkonna-
sõbralikud ja väldiksid tarbetuid heitmeid ning 
mürasaastet.

Ametialase käitumise reeglid – Meie vastutus
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Meie teatamiskord
Mida teha, kui paned tähele märke  
võimalikust vääriti käitumisest?
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Ametialase käitumise reeglid – Meie teatamiskord

Siemens ootab, et annaksime ametialase käitumise reeglite 
rikkumisest teada. Nii aitame rikkumisi ja kaebuseid tuvas-
tada ning kõrvaldada ja kaitsta endid ja oma ettevõtet 
kaasnevate ohtude ja kahjude eest.

Ametialase käitumise reeglite rikkumisele viitavatest 
asjaoludest võime teada anda järgmistele inimestele 
või osakondadele: 

• otsestele juhtidele,

• Compliance juhile

• Õigus- ja Compliance osakonna töötajatele,

• personaliosakonna töötajatele,

• „Tell Us” vihjetelefonile,

• Siemensi õigusvolinikule (ombudspersonile),

• töötajate esindajatele. 

Informatsiooni ametialase käitumise reeglite rikkumise 
kohta võib vajadusel edastada konfidentsiaalselt ja 
anonüümselt. Siemens vaatab kõik teated üle ja käitub 
vastavalt. Kättemaks kaebuse esitajale on Siemensis 
keelatud. Selle keelu rikkumist karistatakse samamoodi kui 
nõuete täitmise rikkumist.

Kõigile ametialase käitumise reeglite rikkumist puudutava-
tele süüdistustele vastatakse kooskõlas ametlike ettevõttes 
globaalset kehtivate protsessidega. Need protsessid 
võtavad arvesse süütuse presumptsiooni ja töötajate esin-
dajate osaluõigust protsessides, kui kohalikud eeskirjad 
seda nõuavad. Tõendatavate rikkumiste korral rakendab 
Siemens sobivaid karistusi.

Siemens rakendab samu põhimõtteid ka siis, kui rikkumis-
süüdistuse esitab kolmas osapool.

https://intranet.siemens.com/legal-contacts
https://intranet.siemens.com/compliance-contacts
http://www.siemens.com/tell-us
https://new.siemens.com/global/en/company/sustainability/compliance/reporting-channels.html
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