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Pakume oma

lennundusklientidele

tehnoloogiliselt enim

arenenud ja tõhusaid

mootoreid, terviklahendusi

ja teenuseid, et tagada

nende edu

Juhtiv ülemaailmne

positsioon

energiatootmises ja

veetehnoloogias

GE ettevõtted maailmas

Käive: $27.6 mld. 

Kasum: $5.4 mld.

Ületame piire õli ja gaasi

tehnoloogiates, et tuua

energiat maailma

Võimaldame

kommunaalettevõtetel ja

tööstussektoril tõhusalt

hallata elektrit selle

tootmis- kuni

tarbimiskohani

Käive : $18.7 mld. 

Kasum: $2.6 mld.

Käive : $7.3 mld. 

Kasum: $0.2 mld.

Käive : $24.0 mld. 

Kasum: $5.0 mld.

Arendame uuenduslikke

meditsiinilisi tehnoloogiaid

ja teenuseid, mis

kujundavad uut ajastut

haiglaravis

Oleme ülemaailmselt juhtiv

tehnoloogia pakkuja

ettevõtetele, mis

tegutsevad raudtee, 

kaevanduse, mere,  

statsionaarse energia ja

puurimise tööstuse

valdkondades

Vastame

igapäevavajadustele, loome

trende ja lihtsustame

väljakujunenud praktikat. 

Juhime ülemaailmset

valgustuse revolutsiooni, et 

luua uuenduslikke lahendusi

Investeerime finants-, inim-

ja intellektuaalsesse

kapitali, et aidata meie

klientidel arendada oma

ettevõtteid

Käive : $18.3 mld.

Kasum: $3.0 mld.

Käive : $5.7 mld.

Kasum $1.1 mld.

Käive : $8.4B 

Kasum: $0.4B

Allikas: 2014 GE Annual Report



Põhjamaad
GE on Põhjamaades tegutsenud 50 aastat
~6,000 töötajat ● Käive ~$ 1,5 mld.  (2014) Eksport ~3 mld.



• Suur osa GE ettevõtetest on tegevad

Eestis: GE Power & Water, GE Energy 

Management, GE Aviation, GE 

Transportation, GE Healthcare

• Alstom Energy ost toob kaasa 

suure muutuse GE jaoks Eestis:  

~ 500 lisatöötajat

GE Eestis



Integrity - Eetilisus
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Milleks rääkida eetilisusest – integrity ?
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“GE edu sõltub meie

pühendumusel järgida nii seaduse

mõtet kui selle kirja. Üksainus

ebaõnnestunud otsus kellegi poolt

meie seast võib varjutada kogu

GE üüratu panuse maailmas ja

kahjustada meie head nime.”

Jeffrey R. Immelt

Juhatuse esimees & tegevjuht

http://integrity.ge.com/wp-content/themes/geintegrity/downloads/the-spirit-the-letter-simple-en.pdf
http://integrity.ge.com/wp-content/themes/geintegrity/downloads/the-spirit-the-letter-simple-en.pdf
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Meie maine kaitsmine

The Spirit … me palkame

häid inimesi, kes tahavad

õigesti toimida

The Letter … eeskirjad ja 

seadused võivad olla raskesti

hoomatavad

Spirit & Letter on meie maine

aluseks

Compliance … muudame keerulise lihtsaks



GE juhtidelt oodatakse isiklikku panust reeglitest kinnipidamise ja 

eetilise kultuuri loomisesse.  Sama eeldatakse ka ülejäänud

meeskonnaliikmetelt. 

Loo sobiv keskkond: eralda vajalikud rahalised vahendid ja võta

vastutus protsessi käekäigu eest.

Kujundaopen reporting keskkonna, kus iga töötaja:

1. võib vabalt tõstatada potentsiaalseid probleeme;

2. suhtleb avatult eetilisuse küsimustes;

3. mõistab, et survemeetmete suhtes kehtib nulltolerants.

Mõistab ettevõtlusest tulenevaid riske, et vältida lünkade tekkimist ja

compliance probleeme; tunneb ära potentsiaalsed ohukohad

GE juhtidel lasub eriline kohustus …
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Mõned põhjused reeglitest mittekinnipidamiseks

Peamised põhjused/ettekäänded reeglitest mittekinnipidamiseks on:

Kes olen mina, et 
selles kahelda?

See ei ole minu vastutusala!

Ma ei saa
eeskirjadest aruKonkurendid teevad

asju teisiti!

See on tavapraktika!

Me tegutseme siin
teisiti!

Me oleme alati nii toiminud! 

Ükski neist

ei ole

õigustatud

Eeskirjad

käesolevas

olukorras ei kehti!



Konkurentsieelis
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Compliance…meie konkurentsieelis

Ettevõtetel, mis kehtestavad

reeglitest kinnipidamise – compliance

- kui oma põhiväärtuse, on 

edukamad: 

17% käive

14%  kasum

18%  kliendi rahulolu

17%  klientide hoidmise määr

50%  rikkumiste ennetamisega

seotud kulud

Source - Improving Results for Legal Custody of Information, 

ITPolicycompliance.com. September, 2008

Allikas - Improving Results for Legal Custody of Information, 

ITPolicycompliance.com. September, 2008



Spirit and Letter … GE eeskirjad on 
meie põhiväärtused

Töötades klientide ja tarnijatega
Töötades valitsustega
Ebaeetilised maksed
Suhted tarnijatega
Konkurentsiõigus
Tunne oma tehingupartnerit
Rahvusvahelise kaubanduse kontroll

GE vara kaitsmine
Informatsiooni haldamine
Tooteohutus ja -kvaliteet
Huvikonfliktid
Kontrolli struktuur

GE kogukonnas
Keskkonna heaolu ja -ohutus
Turvalisus ja kriisiohjeldus
Õiglased tööhõive tavad







Põhivaldkonnad

• GE keskendub konkurentsiõiguse
põhivaldkondade põhimõtetest
kinnipidamisele:

• Kartellikeeld

• Turgu valitseva seisundi kuritarvitamine

• Koondumiste kontroll



Töötaja käitumine
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Teavita probleemidestTunne oma kohustusi

1. Põhiarusaam kõigist GE 

eeskirjadest

2. Õpi detailselt tundma tööga

seotud tegevuskorda

3. Tutvu eetilisust käsitlevate firma

internetilehekülgedega

4. Pöördu küsimuste korral oma

ülemuse, ombudsmani, 

personaliosakonna, compliance

esindaja või juriidilise osakonna

poole

1. Teavita igast võimalikust

eetikaprobleemist

2. Õpi tundma

eetikaprobleemidest

teavitamise viise

3. Jätka probleemi tõstatamist, 

kui see ei ole veel lahendatud

4. Tee koostööd GE 

sisejuurdlusega, et aidata

kaasa probleemide täpsele ja 

viivitamatule lahendamisele

Mida peab iga töötaja tegema…



Probleemidest varakult teavitamine on meie
ettevõttele kasulik: vali viis, mis on mugavaim

Üldjuhul on otsene ülemus parim isik väärkäitumisega tegelema.  Muud

isikud, kelle poole võib pöörduda, on muuhulgas:

• Personaliosakonna juhid

• Compliance juhid või audiitorid

• Ettevõtte õigusnõunik/jurist

• Ülemuse ülemused

• Ettevõtte või piirkonna ombudsman või eetika infotelefon

• GE Corporate ombudsman

• GE juhatus

Õige keskkonna loomine … survemeetmete puudumine

Konfidentsiaalsus on tagatud … võimalus jääda 

anonüümseks
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Karistused rikkumiste eest GE-s

Töötajaid ja juhtivpersonali, kes rikuvad GE
eeskirjade mõtet või kirja, ootavad ees
distsiplinaarkaristused kuni ja k.a. töölepingu
lõpetamine. Väärkäitumine, mis võib kaasa tuua
distsiplinaarkaristuse, on muuhulgas:

• GE eeskirjade rikkumine

• Palumine teistel GE eeskirju

rikkuda

• Õigeaegselt teadaolevast või 

kahtlustatavast GE eeskirjade

rikkumisest teavitama jätmine

• GE sisejuurdlusega koostöö

mittetegemine võimalike

eeskirjade rikkumiste uurimisel

• Teise töötaja karistamine

probleemsest käitumisest

teavitamise eest

• Juhi võimetus näidata

eeskuju ja hoolsust, et 

tagada GE ettekirjutustest ja

seadustest kinnipidamine



GE taristu
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GE õigusorganisatsioon
• Ligikaudu 3000 juristi üle maailma. GE mitmekülgseid ettevõtmisi eri tööstusharudes

maailma eri paigus ühendab ühtne õiguskultuur. Juristid annavad aru mitte ainult
vastava GE ettevõtte tegevjuhile, vaid ka GE peajuristile, et tagada reeglitest
kinnipidamise täpsus ja järjepidevus.

• Pühendunud Global Antitrust tuumikmeeskond, konkurentsiõiguse spetsialistid
mõnedes ettevõtetes, lisaks ~150 juristi spetsialiseerunud praktikagruppides.

• Paljud GE juriidilise valdkonna töötajad töötavad täiskoormusega compliance
teemadel. Juriidiline compliance meeskond hõlmab iga GE ettevõtte compliance juhte,
spetsialiste ettevõtte peakontoris ja piirkondlikke spetsialiste.

• Kuigi igal GE ettevõttel ja piirkondlikul esindusel on oma compliance-alased väljakutsed,
teevad GE juriidilised ja compliance meeskonnad koostood ettevõtete juhtidega, et
saavutada ühtne lähenemine compliance küsimustele, mis tugineb kolmel põhimeetmel:

 Ennetus

 Avastamine

 Reageerimine



Ennetus
• Konkurentsireeglitest kinnipidamise koolitus sisaldab videosid, regulaarseid tunde

koolitajaga, digitaliseeritud e-õppe mooduleid, mis näitavad, kuidas konkreetseid
detailseid ettekirjutusi igapäevaolukordades rakendada; nutitelefonide rakendusi ja
netilehekülgi ettekirjutuste ja tegevuskordadega ning vastustega enim esinevatele
compliance-alastele küsimustele.

• Õigusnõustamise tööd teeb peamiselt GE konkurentsiõiguse meeskond, mida toetavad
advokaadibürood üle maailma, kellega GE-l on tugevad, väljakujunenud partnerlussuhted.

• Viiakse läbi iga-aastaseid riskianalüüse, mis hõlmavad kõiki compliance valdkondi, et
tuvastada peamised compliance riskid.



Avastamine

• GE kasutab seiremeetmeid, et varakult tuvastada compliance probleeme, teha kindlaks
nende algpõhjused ja võtta ette meetmeid nende lahendamiseks varajases faasis. Kõik
GE ettevõtted peavad koostama põhjalikke ülevaateid oma peamistest
ettevõtlusprotsessidest, et aidata tuvastada ja jälgida riske ning varajasi ohumärke.

• GE koolitab töötajaid potentsiaalsetest rikkumistest teadaandmise teemal ja on
loonud mitmeid erinevaid kanaleid, et soodustada teavitusprotsessi, sealhulgas ettevõtte ja
kohalikud ombudsmannid, e-mail ja telefoniliin, mis võimaldab anonüümselt otse ettevõtte
juhatusele probleemidest teada anda.

• Uute ettevõtete omandamisel viib GE läbi ulatuslikke õigusauditeid ja kasutab
integratsioonimeetmeid, et tuvastada compliance probleeme, kuna ettevõtte
omandamisega kaasnevad suured riskid. Kõikide ettevõtete juhtide esmaprioriteediks on
viivitamatu ja tõhus uute ettevõtete ja piirkondlike esinduste lõimimine GE compliance
kultuuri.

• Nõue viia läbi kolmandate osapoolte (nt tarnijate, edasimüüjate ja müügiesindajate)
põhjalik sõelkontroll, et tagada nende poolt seadustest, sh konkurentsiõigusest
kinnipidamine.



Reageerimine
• GE juhtivpersonal tegutseb viivitamatult, kui probleem tõusetub, et lasta

õigusnõustajatel ja muudel vastava ala spetsialistidel probleemi hinnata ja seda
uurida.

• GE õigusosakond vastutab faktide tuvastamise ja kohalduva seaduse analüüsi,
sh ettevõtte aruandluskohustuse hindamise eest, kui ettevõte on
aruandluskohustuslane. GE õigusosakond hõlmab endiseid prokuröre ja teisi
spetsialiste, kellel on ulatuslik kogemus juurdluste korraldamisel.

• Kui probleem leiab kinnitust, peab GE juhtivpersonal võtma viivitamatult
kasutusele sobivad meetmed, et tuvastada probleemi algpõhjus ja tagada, et
sarnaseid probleeme tulevikus enam ei tekiks.

• GE on välja töötanud õigluse põhimottel põhineva menetluskorra, mille raames
hinnatakse iga isiku suhtelist vastutust ja rakendatakse sobivaid
distsiplinaarmeetmeid. Need meetmed ei puuduta ainult töötajaid, kes
rikkumises otseselt osalesid, vaid ka juhtivpersonali, kes jättis
rakendamata meetmed, et luua reeglitest kinnipidamise kultuur, kus taolisi
rikkumisi poleks ette tulnud.



Tänan!


