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Miks tegeleme huvide konflikti temaatikaga?

baashügieen

rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide nõudmine

The Borrower shall within eighteen (18) months from the date of this Loan Agreement 
implement a code of conduct or an equivalent anti-corruption policy acceptable to NIB

töötajate kaitseks

uue riigihangete seaduse nõuded
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Teavitus, teavitus, teavitus

huvide konflikti puhul on tegemist olukorraga, mis vajab tähelepanelikkust, sest see võib viia 
korruptsioonini või tekitada kõrvaltvaatajates mulje, et tegemist on korruptsiooniga. Sugugi mitte 
iga huvide konflikt ei vii korruptsioonini, kuid korruptsioonile eelneb alati huvide konflikt

huvide konflikt on olukord, kus hankija või tema nimel tegutseva isiku töötajal, ametnikul, juhatuse 
liikmel või muul pädeval esindajal, kes on kaasatud riigihanke ettevalmistamisse või korraldamisse 
või kes võib muul moel mõjutada selle riigihanke tulemust, on otseselt või kaudselt finantsalaseid, 
majanduslikke või muid isiklikke huvisid, mida võib käsitada tema erapooletust ja sõltumatust 
kahjustavatena

vajalik kontakt, kellelt nõu küsida

nõukogu, juhatus, juhtivtöötajad

küsimus ei ole ainult isikutes, kes

allkirjastavad lepinguid või kes kinnitavad

arveid, vaid ka nendes, kes kooskõlastavad
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Sponsorite märkimine
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Huvide deklareerimine
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Mida veel plaanime?

kaalumisel on ka kõrgemale juhtkonnale majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kohustuse 
panemine

plaanis on ka eetikakoodeksi (hea tava) loomine

ootame SoMi poolt huvide konflikti juhendit ja püüame selle koostamisse aktiivselt panustada
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Näide riigiäriühingu tegevustest

korraldada regulaarselt asutuse riskide hindamist sh hinnata korruptsiooniriskide avaldamise tõenäosust ja mõju; 

viia läbi regulaarseid sisekontrolli protseduure juhtorgani liikmete vastutusvaldkondades sh iga-aastane ärihuvide kontroll; 

luua asutuses funktsioneeriv väärkäitumisest sh korruptsioonijuhtumist teavitamise süsteem ning nimetada isik, kes vastutab eetikaalase teadlikkuse ja 
korruptsioonivastase seadusega kehtestatud kohustustest kinnipidamise kontrolli eest; 

fikseerida asutuste sisemistes tööeeskirjades, juhatuse ja töötajatega sõlmitud lepingutes korruptsioonivastase seaduse § 3 lõikes 1 fikseeritud korruptiivse tulu 
nõudmise, vahendamise, saamise keeld; ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju ja siseteabe korruptiivse kasutamise keeld. Samuti kaaluda näidete kirjeldamist 
eetikakoodeksis või juhendmaterjalides ning anda soovitusi nende vältimiseks; 

kvalifitseerida töökohustuse raskeks rikkumiseks, mil on võimalik etteteatamata tööleping ilma hoiatuseta ja etteteatamiseta üles öelda, kui rikutakse teadlikult 
toimingupiirangu (huvide konflikti vältimise kokkulepe) nõudeid (töölepinguseaduse § 88 lg 1 p 5); 

sätestada juhatuse ja töötajatega sõlmitud lepingutes, et tööandjal on õigus nõuda põhjendatud juhtudel töötajalt lisateavet huvide konflikti vältimise kokkuleppe 
kinnipidamise kohta; 

nõukogu ja auditi komitee töökorras sätestada kohustus, et nõukogu liige kohustab end taandama hääletamisest temaga seotud isikutega tehingute tegemisel; 

rakendada põhimõtet, et nõukogu ega juhatuse liige ei tegele ega seo end ilma nõukogu või üldkoosoleku (minister) lubava otsuseta tegevusega, mis võib olla vastuolus 
asutuse ja/või riigi huvidega sh tegevusega kaasneb näiline huvide konflikt; 

rakendada praktikat, et kui kord aastas küsitakse nõukogu ja juhatuse liikmetelt ülevaadet seotud osapooltega tehingutest, siis esitatakse lisaks infole järgnevad 
kinnitused: „Kinnitan, et kõik teostatud tehingud seotud osapooltega baseeruvad turutingimustel, mitteseotud isikutega võrdsetel tingimustel. Kinnitan, et ei ole 
teadlikult osalenud seotud isikutega teostatud tehingute otsuste, toimingute tegemisel ega osalenud selle sisulises suunamises.“
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