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Kallid kolleegid!  

Konecranesi hea nimi ja maine on meie väärtuste ning meie kõigi pühendumuse ja 
raske töö tulemus. Koos vastutame selle maine hoidmise ja veelgi paremaks muutmise 
eest. Konecranesi töötajate hulgas on esindatud palju kultuure, räägitakse eri keeli ja 
kuulutakse eri religioonidesse. Meie eesmärk ei ole täita mitte üksnes meie tegevuse 
kohta kehtivaid õigusnorme ja eeskirju, vaid järgida rangeid seadusest ja eetilistest 
põhimõtetest tulenevaid ärieetika standardeid. 

Me töötame vahetult, selgelt ja eetiliselt. Vastutame oma sõnade ja tegude eest ning 
püüame luua töökeskkonda, mis pakub rahuldust ja paneb võimed proovile ning milles 
tunnustatakse meeskonnatööd. Me austame ja hindame eri töö- ja elustiile ning 
kultuure. 

Selles eetikakoodeksis antakse meie põhinõudmiste ülevaade ja tegutsemissuunised 
ning kirjeldatakse norme, mida me oma töös järgime. Need põhinevad meie ärieetikal 
ja kohustusel olla aus, mis kehtib kõikide töötajate, juhtide, konsultantide, agentide, 
töövõtjate, allhankijate ning äriüksuste kohta kõikjal maailmas. Eetikakoodeksit tuleb 
rakendada koos meie tegevuskohtades kehtivate õigusaktidega. 

Juhendis sätestatud põhimõtted moodustavad osa meie pikaajalisest eetilise 
äritegevuse traditsioonist. Palun lugege juhend hoolikalt läbi ning veenduge, et 
mõistate selle sisu, täitmata jätmise tagajärgi ja selle tähtsust Konecranesi kontserni 
edu tagamisel. 

Kui teil tekib küsimusi, siis palun pöörduge oma vahetu ülemuse, Konecranesi 
Compliance & Ethics Officeri või muu juhendis nimetatud isiku poole. Kui kahtlete, kas 
mingi tegevus või toiming on soovitatav või kohane, küsige asjakohast nõu. 

Meie kõigi kohustus on juhendi põhimõtetest kinni pidada ning anda kohe teada igast 
toimunud või võimalikust rikkumisest. Selles vallas on tähtis suurendada teadlikkust, 
selgitada küsimusi ja lahendada probleeme, et tekitada Konecranesis hea tööõhkkond 
ning teha sellest suurepärane üleilmne organisatsioon. 

Lugupidamisega 

Rob Smith 
president ja tegevjuht  
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1. Sissejuhatus 
Vastutustundlik äritegevus on oluline, et tagada pikaajaline konkurentsivõime ja kasum. 
Juhtimiskultuur Konecranesis põhineb meie ettevõtte väärtustel: inimeste usaldamisel, 
tervikteenuse pakkumisel ja jätkusuutlikul kasumlikkusel. Juhtimisvõtted tuginevad ka 
säästva arengu üldpõhimõttele, mille järgi on tähtis siduda äritegevusega 
majanduslikud, sotsiaalsed ja keskkonnahoidlikud eesmärgid. Konecranes osaleb ÜRO 
ülemaailmse kokkuleppe säästvate äritavade strateegilises algatuses ning toetab 
kümmet üleilmselt vastuvõetud põhimõtet inimõiguste, töö, keskkonna ja 
korruptsioonivastase võitluse valdkonnas. 
 
Konecranesi eetikakoodeksis on sätestatud meie tegevuse põhinõuded ja -suunised. 
Konecranes püüab käituda rangeimate eetikanõuete kohaselt ning siinsetes 
põhimõtetes kirjeldame neid õigus- ja eetikanorme, mida järgime suheldes klientide, 
koostööpartnerite, tarnijate ja personaliga ning üldiselt ühiskonnas ja finantsturul 
kõikides riikides, kus me tegutseme. 
 
Iga töötaja peab, sõltumata oma ametikohast meie organisatsioonis, eetikakoodeksit 
propageerima ja täitma, kui kohalike või rahvusvaheliste õigusaktide või teiste 
kehtivate riiklike või muude eeskirjade imperatiivsed normid ei sätesta teisiti. 

 

2. Õigusaktid 
Konecranes kohustub täielikult täitma kõiki kehtivaid riiklikke ja rahvusvahelisi 
õigusakte. Nende hulka kuuluvad õigusaktid, mis käsitlevad konkurentsi, ettevõtete 
juhtimist, maksundust, finantsandmete avaldamist, ohutust, altkäemaksu, 
ebaseaduslike maksete ja korruptsiooni ennetamist, töötajate õigusi, keskkonnakaitset, 
äriühingu varade arvelevõtmist ja kaitsmist, autoriõigust ning muid 
intellektuaalomandivorme. 

 
Konecranesi juhtimine on läbipaistev ning kooskõlas ettevõtete juhtimise häid tavasid 
sätestavate normide, suuniste ja põhimõtetega, võttes arvesse Konecranesi kohustusi 
tema aktsionäride, partnerite, klientide, tarnijate, töötajate ja ühiskonna vastu. 

 

3. Aus konkurents ja konkurentsiseaduste täitmine 
Konecranes toetab ausat konkurentsi ja püüdleb selle poole ning kohustub täitma 
kehtivaid konkurentsiseadusi. Konecranes hoidub tegevusest, mis võib piirata ausat 
konkurentsi või tekitada konkurentsiseadusest tulenevaid probleeme, näiteks 
hinnastamis-, turu- või muu sarnase mitteavaliku teabe jagamisest konkurentidega. 

 
Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranesi konkurentsipoliitikaga (Konecranes 
Competition Policy), mille leiate MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 
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4. Konfidentsiaalsus, isikuandmete kaitse ja eraelu puutumatus 
Konfidentsiaalset teavet Konecranesi ning tema partnerite, klientide, tarnijate ja 
personali kohta tuleb hoida salajas ja kaitstuna lubamatu ligipääsu eest. Töötajad ei tohi 
kasutada neile töö käigus teatavaks saanud konfidentsiaalset teavet isikliku kasu 
hankimiseks, samuti ei tohi konfidentsiaalset teavet avaldada isikutele, kellel ei ole 
õigust niisugust teavet saada. 

 
Konecranes austab oma sidusrühmade ja töötajate eraelu ja isikupuutumatust ning on 
võtnud eesmärgiks rakendada isikuandmete töötlemisel rangeid norme. Konecranes 
kogub ja säilitab üksnes selliseid isikuandmeid, mille kogumine ja säilitamine on 
õigusaktidega lubatud ning vajalik tulemuslikuks tegutsemiseks. Kõiki Konecranesi 
kogutud ja säilitatavaid isikuandmeid töödeldakse ausalt, õiguspäraselt ja hoolikalt ning 
viisil, mis tagab meie personali ja teiste isikute eraelu kaitse. 

 
Töötajad, kes koguvad või töötlevad mis tahes isikuandmeid ning kes vastutavad 
isikuandmete säilitamise eest ja kellel on ligipääs sellistele andmetele, tohivad neid 
kasutada üksnes eesmärgil ja ulatuses, mis on iga isikuandmete faili jaoks määratud. 
Lisateavet leiate MyKonecranes > Internal Knowledge > Departments > Data Protection. 
Töötajad ei tohi avaldada isikuandmeid vastuolus kehtivate õigusaktide või suunistega. 
Isikuandmetele pääsevad ligi üksnes need töötajad, kellel on vastav luba ja oma töö 
tõttu selge vajadus sellist teavet saada. 

 

5. Konecranesi varade kaitse ja nõuetekohane kasutus 
 

Konecranesi varad 
Juhendi kohaselt peavad kõik töötajad kaitsma Konecranesi varasid1 ja tagama nende 
tõhusa kasutuse õiguspärastel tööalastel eesmärkidel. Vargused, hooletus ja raiskamine 
mõjutavad otseselt Konecranesi kasumit. Töötajad peavad võtma meetmeid, millega 
ennetada Konecranesi vara kahjustamist, vargust ja kuritarvitust. Kui töötaja 
Konecranesist lahkub, peab ta tagastama kõik Konecranesile kuuluvad varad. Kui ei ole 
antud eriluba, võib Konecranesi varasid, sealhulgas seadmeid, materjali, vahendeid ja 
ärisaladuse alla kuuluvat teavet, kasutada üksnes tööalastel eesmärkidel. Kõik töötajad 
peavad kaitsma Konecranesi vahendeid ja vara kuritarvituse, hävimise, pettuste või 
varguste eest nagu oma vara. 

 

 Varad hõlmavad Konecranesile kuuluvat vara, rahalisi vahendeid, teavet ja intellektuaalomandit, samuti 

üksikisikute kasutuses olevaid seadmeid, näiteks mobiiltelefone ja arvuteid. 
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6. Siseteabe alusel tehingute tegemise ja siseteabe ebaseadusliku 
avaldamise keeld 
Konecranes austab ja järgib asjaomaseid turvalisusnorme, tagades siseteabe turvalisuse 
ning kaitse. 

Siseteave on igasugune täpse sisuga teave, mida ei ole avalikustatud ja mis on otseselt või 
kaudselt seotud Konecranesiga, muu börsil kaubeldavate finantsinstrumentide emitendiga 
või Konecranesi või muu emitendi emiteeritud finantsinstrumentidega (sealhulgas aktsiatega) 
ning mis võib avalikustamise korral oluliselt mõjutada nimetatud finantsinstrumentide või 
nendega seotud tuletisinstrumentide hinda. Siseteabe mõju väärtpaberi või muu 
finantsinstrumendi hinnale võib olla soodne või ebasoodne. 

Oma töökohustuste täitmisel Konecranesis võivad töötajad saada siseteavet või muud 
mitteavalikku teavet Konecranesi enda või Konecranesi tarnijate, klientide või muude 
partnerite kohta. Töötajatel on keelatud osta või müüa Konecranesi finantsinstrumente või 
mis tahes börsil noteeritud äriühingu väärtpabereid või nendega seotud tuletisinstrumente, 
kui neil on siseteavet või olulist mitteavalikku teavet Konecranesi või asjaomase äriühingu 
kohta. Lisaks on keelatud edastada niisugust teavet isikule, kes võib selle alusel osta või müüa 
väärtpabereid, või anda talle soovitusi väärtpaberite ostmiseks või müümiseks (ehk 
vihjamine), samuti avalikustada siseteavet, välja arvatud juhul, kui see on lubatud kehtivate 
õigusaktide alusel. 

Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranes Plc siseteabe eeskirjaga (Konecranes Plc 
Insider Regulations), mille leiate MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 

7. Kliendi ja müüja taustakontroll 
Konecranes on kehtestanud ka kliendi ja müüja tausta kontrollimise korra, mis aitab tagada, 
et tehinguid tehakse üksnes ettevõtete ja inimestega, kellel on Konecranesiga samasugused 
nõuete täitmise ja aususe standardid. 

Töötajad peavad keelduma tehingute tegemisest isikutega ega tohi aidata isikuid, kes 
tegelevad Konecranesi kaupadega seotud ebaseadusliku tegevusega või kes ei ole 
läbinud Konecranesi krediidieeskirjas sätestatud kliendi ja müüja kontrolli, ning nad 
peavad teavitama Compliance Officeri kõikidest kliendi ja müüja taustakontrolli korra 
rikkumistest või kasutama sellekohase teate esitamiseks konfidentsiaalset kanalit. Kõik 
töötajad peavad tutvuma kliendi ja müüja taustakontrolli korraga ning seda järgima. 
 
Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranes Plc krediidieeskirjaga (Konecranes 
Group Credit Policy), mille leiate MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 
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8. Majandussanktsioonid ja -embargod 
Konecranes järgib kõiki tema ärivaldkonna kohta kehtivaid riiklikke ja rahvusvahelisi 
sanktsioone. Selle tagamiseks rakendab Konecranes oma kehtivatest 
sanktsiooninimekirjadest tulenevate kohustuste täitmisel vajalikku hoolsust. Töötajad 
ei tohi teha tehinguid inimeste või isikutega, kes on kantud Konecranesi jälgitavatesse 
sanktsiooninimekirjadesse. 

 
Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranesi suunistega sanktsioonide ja 
ekspordikontrollide kohta (Konecranes Instructions on Sanctions and Export Controls), 
mille leiate MyKonecranes > Internal Knowledge > Export Control, Trade Compliance. 

 

9. Arvutus- ja sidevahendid 
Konecranesi arvutus- ja sidevahendid, sealhulgas arvutid, nutitelefonid, kõnepost, 
vestlustarkvara ning e-post annavad olulisi eeliseid, kuid tähendavad ka 
märkimisväärset turbeohtu ja vastutust nii töötajatele kui ka Konecranesile. Äärmiselt 
tähtis on, et töötajad teeks kõik vajaliku, mis tagab nende arvutite ja muude 
elektroonikaseadmete turvalisuse salasõnade ja muude asjakohaste meetmetega. See 
kehtib ka olukordades, kus töötaja kasutab oma isiklikku seadet eesmärgiga pääseda 
Konecranesi teabele ligi või see salvestada. Igasugune delikaatne, konfidentsiaalne ja 
piiratud ligipääsuga elektrooniline teave peab olema kaitstud salasõnaga. 
 

Kui töötajatel on põhjust arvata, et nende salasõna või Konecranesi arvuti, nutitelefoni 
või sidevahendi või Konecranesi teabele ligi pääsemiseks või selle salvestamiseks 
kasutatava seadme turvalisus on ohus, peavad nad kohe oma salasõna ära muutma ja 
teavitama juhtumist Konecranesi IT-tuge. 
 
Töötajad, kes kasutavad Konecranesi vahendeid e-kirjade saatmiseks, kõnepostiks, 
kiirsõnumite edastamiseks või internetiteenuse kasutamiseks, tegutsevad Konecranesi 
esindajatena. Nende vahendite ebasünnis kasutamine võib kahjustada Konecranesi 
mainet ning tuua neile ja Konecranesile kaasa õigusliku vastutuse. 
 
Kõik arvutusseadmed, mida kasutatakse arvuti- ja võrguühenduse tagamiseks 
organisatsiooni mis tahes osas, kuuluvad Konecranesile ning töötajad saavad neid 
kasutada Konecranesi äritegevuse eesmärgil. E-posti ja telefoni on episoodiliselt ja 
harva lubatud kasutada ka isiklikel eesmärkidel. Eraelu sõnumeid ei tohi saata 
ebaseaduslike, lubamatute või ebaeetiliste kavatsustega, samuti ei tohi sedalaadi 
sõnumid olla ebaseadusliku sisuga või rikkuda kolmandate isikute õigusi. Soovitatav on 
salvestada eraelu sõnumid eraldi kausta, mille tunneb ära selle nime järgi. See kehtib nii 
saadavate kui ka saadetavate sõnumite kohta. 
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Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranesi infotehnoloogia turvalisuse eeskirjaga 
(Konecranes IT Security Policy), mille leiate MyKonecranes > About Konecranes > 
Policies and principles. 

 

10. Finantsaruandlus 
Konecranesis kehtivad ühtsed, hea raamatupidamistavaga kooskõlas olevad normid ja 
mõisted, mida järgivad raamatupidamises ja finantsaruandluses kõik üksused. Kontserni 
konsolideeritud raamatupidamisaruanded koostatakse rahvusvaheliste 
finantsaruandlusstandardite järgi. 
 
Konecranes annab kõikidele sidusrühmadele oma seisundi ja tegevustulemuste kohta 
ühel ajal, läbipaistvalt ja avatult samasisulist teavet, eelistamata seejuures ühtegi 
huvirühma või inimest, ning teeb seda kooskõlas õigusaktide, börsi reglemendi ja 
väärtpaberituru heade tavadega. 
 

11. Konecranesi raamatupidamisandmed ja -dokumendid 
Konecranes peab kajastama oma finantstegevust kooskõlas kõikide kehtivate õigusaktide ja 
raamatupidamistavadega. Kõikideks tehinguteks tuleb anda nõuetekohane luba ning need 
täpselt ja täielikult dokumenteerida. Väärate või eksitavate kannete tegemine või 
dokumentide koostamine on rangelt keelatud. Töötajatel on keelatud koostada väärasid või 
eksitavaid aruandeid või teha Konecranesi nimel makseid või avada kontosid, teades, et 
teatud osa sellest maksest või kontol kajastatud vahenditest kasutatakse alusdokumentides 
märgitust erineval eesmärgil. 
 
Kui töötaja teab, et Konecranesi raamatupidamisandmeid ja -dokumente on võltsitud, või 
kahtlustab kedagi selles, peab ta sellest kohe teavitama oma vahetut ülemust või Compliance 
Officeri või kasutama sellesisulise teate edastamiseks konfidentsiaalset kanalit. Teabe 
varjamine juhtkonna või sise- või välisaudiitorite eest võib tekitada Konecranesile suurt 
kahju. 
 

12. Dokumentide säilitamine 
Konecranes kohustub dokumentide säilitamisel täitma kehtivaid õigusakte. Kõiki 
dokumente tuleb säilitada vähemalt nimetatud õigusaktidega nõutud aja vältel. 
Konecranesi äritegevuses tähtsad dokumendid, sealhulgas ettevõtte haldusega seotud 
dokumendid, originaallepingud jms, tuleb eraldada ning neid tuleb hoida Konecranesi 
ruumides turvalises kohas. 
 
Kui töötaja saab teada kohtukutsest või pooleliolevast või kavandatavast 
kohtumenetlusest või ametlikust uurimisest, peab ta alles hoidma KÕIK dokumendid, 
mis võivad olla kohtukutsega seotud, omada kohtumenetluses tähtsust või puutuda 
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uurimisse, kuni õigusosakond annab juhiseid edasise käitumise kohta. Dokumentide 
füüsiliseks hävitamiseks peavad loa andma õigusosakond ja Compliance Officer. 

 

13. Inimõigused 
Konecranes toetab ja austab ÜRO inimõiguste ülddeklaratsioonis määratletud 
inimõiguste kaitset. Konecranes on vastu igasugusele diskrimineerimisele, näiteks 
rassilise kuuluvuse, rahvuse, soo, usuliste tõekspidamiste ja vanuse alusel, ning töötab 
selle nimel, et kogu kontsernis oleks tagatud võrdsed võimalused. 
 
Konecranes pooldab ühinemisvabadust ja tunnustab ka tegelikult kollektiivset 
läbirääkimisõigust. Konecranes ei pea vastuvõetavaks lapstööjõu või sunnitöö 
kasutamist. Samuti ei sallita kontsernis töötingimusi, mis on vastuolus rahvusvaheliste 
õigusaktide ja tavadega. Eeldame, et kogu meie tarnijavõrgustik järgib meie 
põhimõtetega kooskõlas olevad äritavasid. 
 

14. Keskkond 
Konecranesi keskkonnategevus põhineb olelusringi arvestamisel. Eesmärk on töötada 
välja ja toota keskkonnakaitse vallas uuenduslikke lahendusi ning teenuseid, mis 
vastavad klientide põhinõudmistele. Esmatähtsaks peame vähesaastavate ning 
seejuures tõhusate toodete ja teenuste väljaarendamist. Astume samme selleks, et 
saavutada tooraine, töökäikude ja toodete, samuti jäätmete ja heitmete vähendamise 
abil säästlik areng ka meie sisetegevuses, kasutades selleks kõige uuemaid 
tehnikasaavutusi. 
  
Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranesi keskkonnaeeskirjaga (Konecranes 
Environmental Policy), mille leiate MyKonecranes > About Konecranes > Policies and 
principles. 
 

15. Võrdsed võimalused ja diskrimineerimise keeld 
Töötajate värbamisel ja edutamisel ning soodustuste ja palkade määramisel tagab 
Konecranes võrdsed võimalused. Konecranes ei salli värbamisel, palkamisel, ametisse 
määramisel, edutamisel või muul töösuhetega seotud juhul ühegi isiku 
diskrimineerimist, mis tuleneb rassilisest kuuluvusest, usulistest tõekspidamistest, 
nahavärvist, soost, vanusest, perekonnaseisust, rahvuslikust päritolust, seksuaalsest 
sättumusest, kodakondsusest või puudest (kui kandidaadil või töötajal on olemas 
oskused ametikoha põhiülesannete täitmiseks mõistlike mugandustega või ilma 
nendeta) või muust õigusaktidega keelatud alusest. Töötajatel on õigus võrdsetele 
võimalustele ja võrdsele kohtlemisele kooskõlas saavutustega. 
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Konecranes ei salli diskrimineerivat keelekasutust ega muid märkusi, nalju või 
käitumist, millega tekitatakse ründav või vaenulik töökeskkond või soodustatakse selle 
teket. 
 
Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranesi töökohal lugupidava käitumise 
eeskirjaga (Konecranes Respect in the Workplace Policy), mille leiate MyKonecranes > 
About Konecranes > Policies and principles. 

 

16. Seksuaalne ja muu ahistamine 
Konecranesis on rangelt keelatud igasugune, sealhulgas seksuaalne ahistamine 
töökohal. Konecranes võtab viivitamata asjakohaseid meetmeid, et ennetada ahistavat 
käitumist ja vajaduse korral määrata karistus. 
 
Samuti on keelatud igasugune vaimselt või füüsiliselt ahistav käitumine või oma võimu 
mis tahes vormis kuritarvitamine. 
 
Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranesi töökohal lugupidava käitumise 
eeskirjaga (Konecranes Respect in the Workplace Policy), mille leiate MyKonecranes > 
About Konecranes > Policies and principles. 
 

17. Tervishoid ja ohutus 
Konecranes püüab pakkuda oma töötajatele huvitavat ja võimeid proovile panevat 
töökeskkonda, kus valitsevad avatus, vastastikune austus, usaldus ning võrdsed 
võimalused. Ettevõte tegutseb pidevalt selle nimel, et luua oma töötajatele, 
töövõtjatele ja teistele meie organisatsiooni eri osades töötavatele isikutele turvaline 
ning ohutu tööpaik. 
 
Samuti kasutab Konecranes selliseid tootearendus- ja tootmisprotsesse ning kvaliteedi 
tagamise meetodeid, mille eesmärk on vähendada Konecranesi toodete ja teenuste 
kasutamisest tulenevat ohtu tervisele ning turvalisusele. 
 
Lisateabe saamiseks palun tutvuge Konecranesi ohutuseeskirjaga (Konecranes Safety 
Policy), mille leiate MyKonecranes > About Konecranes > Policies and principles. 
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18. Huvide konfliktid2 

Konecranesi töötajad peavad hoiduma kõikidest olukordadest, kus nende isiklikud 
huvid3 võivad minna vastuollu Konecranesi või selle sidusrühmade huvidega. See 
tähendab muu hulgas seda, et töötajatel ei ole lubatud võtta vastu või teha isiklikke 
kingitusi, osutada külalislahkust või pakkuda meelelahutust, välja arvatud isiklikud 
kingitused või meelelahutus, mille nominaalväärtus jääb mõistlike ja tavapäraste 
viisakusnormide piiresse. Kui töötaja kahtleb, kas kingituse või teene vastuvõtmine võib 
tuua kaasa huvide konflikti, peab ta olukorda eelnevalt Compliance Officeri abil 
selgitama. Konecranes ei toeta rahaliselt parteisid, muid poliitilisi organisatsioone ega 
üksikkandidaatide valimiskampaaniaid. 
 
Eriti hoolikas tuleb olla olukorras, kus töötajal või seotud isikul on otsene või kaudne 
huvi seoses äriühinguga, millega Konecranes teeb koostööd või mis konkureerib 
Konecranesiga, või kui töötajal või seotud isikul on võimalik nimetatud äriühingu 
otsuseid mõjutada. Juhendi tähenduses on seotud isikuks abikaasa, elukaaslane või 
kallim, laps, vanem, õde või vend, onu või tädi laps, lähedane sõber või muu isik 
(sealhulgas töökohale kandideeriv isik), kes võib tegutseda töötaja nimel. Huvide 
konflikt võib näiteks tekkida ka juhul, kui isik on oma sugulase vahetu alluv. 
 
Töötajatel on Konecranesi ees kohustus seista Konecranesi õiguspäraste huvide eest 
alati, kui selleks avaneb võimalus. Kui töötajatele saab teatavaks äri- või 
investeerimisvõimalus, mis võib pakkuda huvi Konecranesile või mis jääb muul moel 
Konecranesi äritegevuse raamesse, sealhulgas ettevõtte vara või teabe kasutamise või 
töötaja ametikoha tõttu Konecranesis (näiteks avaneb võimalus Konecranesi 
konkurendi või olemasoleva või võimaliku kliendi, tarnija või äripartneri kaudu), ei tohi 
töötaja seda võimalust kasutada ilma Compliance Officeri eelneva kirjaliku loata. 
Töötajad ei tohi kasutada ettevõtte vara või teavet või oma ametikohta Konecranesis 
ebaausa isikliku tulu saamiseks ning töötajad ei tohi Konecranesiga konkureerida. 
 

19. Korruptsioon ja altkäemaks 
Konecranes on võtnud kohustuse takistada korruptsiooni kõikides selle vormides, 
sealhulgas väljapressimist ja altkäemaksu. Konecranes ja selle töötajad ei tohi võtta 
vastu, anda, nõuda ega pakkuda altkäemaksu ega muud rahalist kasu. See hõlmab raha, 
soodustusi, meelelahutust, teenuseid või mis tahes materiaalset kasu, mida antakse 
ametiisikutele või muudele koostööpartneritele või saadakse neilt ning mille eesmärk 

 Huvide konflikt tekib, kui konkreetse töötaja isiklik huvi mõjutab või võib mõjutada (otseselt või kaudselt) tema 

töökohustuste nõuetekohast täitmist ning tekitab või võib tekitada konflikti töötaja isikliku huvi ning Konecranesi 

õiguste ja huvide vahel, mille tulemusena võidakse kahjustada Konecranesi õigusi ja huve, vara ja/või ärialast 

mainet. 

 

 Töötaja isiklik huvi on huvi, mis tähendab töötajal olevat võimalust oma töökohustuste täitmise käigus saada 

teatud kasu raha, väärtesemete või muu materiaalse vara või teenuste ja/või varaliste õiguste näol kas endale, oma 

perekonnale või kolmandatele isikutele. 
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on saada ebaausat ettevõtlus- või isiklikku tulu. Mitte mingil tingimusel ei aktsepteeri 
Konecranes rahapesus osalemist ega toeta rahapesu. 

Palun tutvuge Konecranesi korruptsioonivastase eeskirjaga (Konecranes Anti-Corruption 
Policy), milles on sätestatud töötajate kohustused kehtivate altkäemaksu keelavate 
õigusaktide ja normide täitmise tagamisel. Selle leiate MyKonecranes > About 
Konecranes > Policies and principles. 

20. Tarnijad ja allhankijad 
Konecranes eeldab, et tema tarnijad ja allhankijad käituvad oma äritegevuses sama 
rangete õigus-, eetika-, keskkonna- ja töötajatega seotud põhimõtete kohaselt nagu 
Konecranes. Need põhimõtted on ärisuhete loomisel ja arendamisel väga tähtsad. 
Konecranes propageerib nimetatud põhimõtete rakendamist oma tarnijate ja 
allhankijate seas ning kavatseb nende tegevust selles vallas kontrollida. 

 

21. Suhtlemine ajakirjandusega 
Üksnes Konecranesi ametlikud kõneisikud või tegev- või finantsjuhi poolt eraldi 
volitatud töötajad võivad suhelda ajakirjanduse, turvaanalüütikute, teiste 
finantsvaldkonna esindajate, aktsionäride, huvirühmade või organisatsioonidega 
Konecranesi esindajatena või Konecranesi tegevust puudutavates küsimustes. 
Finantsvaldkonna esindajate või aktsionäride esitatud järelepärimised Konecranesi 
finantsandmete kohta tuleb edastada investorsuhete asepresidendile. Ajakirjanduse või 
üldsuse esitatud järelepärimised Konecranesi finantsandmete või muu teabe kohta 
tuleb edastada turustus- ja kommunikatsioonivaldkonna asepresidendile. 

Ajakirjandusele edastatud ja avalikult levitatav teave peab olema informatiivne ning tõene. 

Konecranesi koostatud ja edastatud avalik teave peab olema kooskõlas kehtivate 
õigusaktidega. Igasugune avalik teave Konecranesi kohta peab täielikult, täpselt ja 
usaldusväärselt kajastama Konecranesi finantsseisundit asjaomasel päeval või ajavahemikus 
ning olema koostatud vastava aja jooksul. 

Konecranes viivitab pärast asjaomase kvartali lõppu teatud aja jooksul oma finants- ja 
vahearuannete avaldamisega. Selle aja jooksul ei kommenteeri Konecranesi esindajad 
Konecranesi finantsseisundit. 

Lisateabe saamiseks palun tutvuge välissuhtluse suunisega (External Communication 
Guidelines), mille leiate MyKonecranes > Internal Knowledge > Marketing & 
Communications > MarCom Guidelines. 

22. Rakendamine 
Eetikakoodeksi on kinnitanud Konecranesi juhatus. Selle põhimõtted kehtivad kogu 
Konecranesi kontsernis ja kõikides Konecranesi äritegevuse valdkondades. Nii kontserni 
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juhid kui ka töötajad peavad järgima eranditult kõiki siin toodud põhimõtetega 
sätestatud norme. Konecranes tagab, et kõiki töötajaid teavitatakse nendest 
põhimõtetest, ning nõuab kõigilt nende ülevõtmist ja järgimist. Vajaduse korral 
täiendatakse Konecranesi eetikakoodeksit täpsemate põhimõtete ja suunistega. 
 
Kui eetikakoodeksi täitmise või tõlgendamise või selle põhimõtete võimaliku 
rikkumisega seoses tekib küsimusi, tuleb ühendust võtta Compliance Officeriga. 
Compliance Officeri kohustus on hinnata, kui raske on väidetav rikkumine, ja otsustada 
võimalikud edasised sammud. Töötajatel peab alati olema võimalus arutada siin 
toodud põhimõtetega seotud võimalikke küsimusi või rikkumisi juhtkonnaga. Töötaja 
takistamine nimetatud põhimõtete rikkumisest teavitamisel on keelatud. 

 

23. Järelevalve ja aruandlus 
Konecranesi Compliance & Ethics Committee soovituse alusel vaatab Konecranesi 
juhtimistiim (KLT) juhendi igal aastal üle ning vajaduse korral esitab auditikomiteele 
ja juhatusele kinnitamiseks muudatusettepanekud. 
 
Eeskirja täitmist Konecranesi kontsernis kontrollivad siseauditi osakond ja 
juhtkond. Siseauditi osakond ja kõrgem juhtkond teavitavad tehtud auditite 
tulemustest ning asjakohastest leidudest Konecranesi juhatuse auditikomiteed.  
 
Compliance Officer uurib põhjalikult kõiki teateid rikkumise kahtluste kohta (mis on 
esitatud isiklikult, konfidentsiaalse rikkumistest teatamise kanali kaudu või muul 
moel) ning teavitab leidudest Konecranesi Compliance & Ethics Committee ning 
juhatuse auditikomiteed. 
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