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Kinnitatud 

juhatuse 06.10.2022 otsusega nr 11 

Pettuse ja korruptsiooni ennetamise kord 

1. Eesmärk ja reguleerimisala 

1.1. Pettuse ja korruptsiooni ennetamise korra (kord) eesmärk on tagada SA Tallinna Haigla Arendus 

(asutus) tegevuse ja otsuste läbipaistvus ning usaldusväärsus, samuti tagada asutuse tegevuses 

kasutatava vara, sh immateriaalse vara, kaitstus.  

1.2. Kord sätestab käitumisreeglid asutuse juhatuse liikmetele, töötajatele ja võlaõigusliku lepingu 

alusel teenust osutavatele inimestele (töötaja) tuginedes korruptsioonivastasele seadusele 

(KVS), et tagada töötajate pettuse- ja korruptsiooni ennetamise alane teadlikkus, vältida töötajate 

tööülesannete täitmist huvide konflikti tingimustes, samuti vältida asutuse ja tema töötajate 

maine või vara kahjustamist ning ennetada pettuse- ja korruptsiooniohtu.  

2. Üldsätted 

2.1. Deklareerimiskohustus on igal töölepingu alusel töötajal, kes peab deklareerima oma huvid 

deklaratsiooni vormil (lisa 1) ja juhatuse liikmel, kes deklareerib oma huvid äriregistri kaudu. 

Võlaõigusliku lepingu alusel teenuse osutajalt võidakse soovida huvide deklareerimist, kui tema 

tegevusega seoses võib ilmneda huvide konflikti oht. 

2.2. Ametiseisund seisneb õigusaktist, tehingust või asutuse töökorraldusest tulenevas töötaja 

õiguses ja kohustuses:  

2.2.1. teha otsus, sh osaleda selle tegemises või selle sisulises suunamises. Otsus on teise isiku õiguse 

või kohustuse tekitamisele, muutmisele või lõpetamisele suunatud otsustus, millega 

reguleeritakse üksikjuhtumit või piiritlemata arvu juhtusid. Otsuseks on nt hankedokumendi 

tehnilise kirjelduse koostamine, samuti asutuse sisedokument (nt käskkiri, kord);  

2.2.2. teha toiming, sh osaleda selles või selle sisulises suunamises. Toiming on teisele isikule 

õiguslikku või vältimatut faktilist tagajärge põhjustav tegevus, mis ei ole otsuse tegemine. 

Toimingud on nt partneritele saadetavad kirjad või riigihankes potentsiaalsete pakkujatega 

suhtlus.  

2.3. Seotud isik:  

2.3.1. asutuse töötaja abikaasa, elukaaslane ja otse- või külgjoones1 sugulane;  

2.3.2. juriidiline isik, milles vähemalt 1/10 osalusest või osaluse omandamise õigusest kuulub 

töötajale endale või punktides 2.3.1 ja 2.3.4 nimetatud isikule;  

2.3.3. juriidiline isik, mille juhtimis- või kontrollorgani liige tulumaksuseaduse tähenduses on töötaja 

ise või punktis 2.3.1 või 2.3.4 nimetatud isik;  

2.3.4. muu isik, kelle seisund või tegevus töötajat väljaspool tööd oluliselt ja vahetult mõjutab või 

keda töötaja seisund või tegevus väljaspool tööd oluliselt ja vahetult mõjutab või kes väljaspool 

tööd allub töötaja korraldustele või tegutseb töötaja huvides või arvel.  

2.4. Huvide konfliktiga on tegemist juhul, kui töötaja peab ametiseisundist tulenevalt tegema oma 

töökohustuste raames otsuse või toimingu või osalema sellise otsuse või toimingu tegemises, mis 

oluliselt mõjutab tema enda või temaga seotud isiku huve.  

 
1 Kui üks isik põlvneb teisest, on nad otsejoones sugulased. Otsejoones sugulased on ülenejad ja alanejad. Ülenejad 

sugulased on vanemad ja nende eellased, alanejad sugulased on lapsed ja nende järglased.  

Kui isikud põlvnevad samast isikust, kuid ei ole otsejoones sugulased, on nad külgjoones sugulased. 

 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113042021004
https://www.riigiteataja.ee/akt/113042021004
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2.5. Toimingupiirang – regulatsioonide ja kitsendustega välistatakse olukord, kus töötaja teeb 

iseenda või endaga seotud isiku suhtes otsuse või toimingu. Toimingupiirangu eesmärk on 

huvide konflikti vältimine.  

2.6. Olukorrad, kus huvide konflikt toob kaasa toimingupiirangute rakendamise kohustuse: 

toimingupiirangu rakendamist tingivad olukorrad on eelkõige töötaja või temaga seotud isiku 

osalemine toimingu või otsustuse teise poole kasuks. Toimingupiirang kohaldub ka siis, kui 

töötaja või temaga seotud isik ei saa teiselt poolelt otseselt rahalist hüve.  

2.7. Korruptiivne tulu on töötajale endale või kolmandale isikule töötaja ametikohustuse tõttu 

pakutud või töötaja nõutud varaline või muu soodustus, samuti töötaja kohustusi rikkudes saadud 

soodustus. Korruptiivseks ei loeta soodustust, mis ei ole seostatav ametikohustusega või mida 

saab üheselt mõista tavapärase viisakusavaldusena. 

2.8. Soodustus on mistahes vormis võimalik kasusaamine. See on igasugune varaline ja mittevaraline 

tulu, kasu ja kokkuhoid, sh selline tulu või kokkuhoid, mida ei ole võimalik rahaliselt hinnata. 

Soodustus võib väljenduda ka osutatud teenetes või pakutavates teenustes. 

3. Tegevuskirjeldus 

3.1. Käitumine huvide konflikti korral  

3.1.1. Töötajal on huvide konflikti olukorras toimingu või otsuse tegemine keelatud.  

3.1.2. Töötajal on huvide konflikti esinemisel keelatud otsuse või toimingu tegemise delegeerimine 

talle alluvale töötajale.  

3.1.3. Töötaja peab huvide konflikti tekkimisel viivitamatult teavitama olukorrast oma vahetut või 

kõrgemalseisvat juhti, kes määrab otsuse või toimingu teostaja. Võimalusel tuleb taandamine 

dokumenteerida.  

3.2. Huvide deklareerimine  

3.2.1. Deklaratsioonis kajastuvate isikuandmete töötlemiseks volitatud isik (deklaratsioonide 

hoidja) määratakse juhatuse esimehe käskkirjaga.  

3.2.2. Esialgne huvide deklareerimine toimub ühe kuu jooksul töötajaga lepingu sõlmimisest arvates. 

Iga töötaja vastutab oma huvide õigeaegse deklareerimise (lisa 1) ja deklaratsiooni andmete 

ajakohastamise eest niipea, kui see on vajalik mis tahes andmete muutumise tõttu. 

3.2.3. Deklaratsioonide hoidja meenutab kõikidele töötajatele nende kohustust deklareerida oma 

huve, kogub deklaratsioonid kokku ja säilitab allkirjastatud deklaratsioone.  

3.2.4. Kõik töötajad esitavad uuendatud deklaratsiooni või deklaratsioonis muudatuste puudumise 

kinnituse (lisa 2) iga aasta esimeses kvartalis deklaratsioonide hoidja nimetatud kuupäevaks. 

3.2.5. Kõik töötajad, kes soovivad üle vaadata ja/või muuta oma kandeid huvide deklaratsioonis, 

peavad ühendust võtma deklaratsioonide hoidjaga.  

3.2.6. Asutusel on õigus kohustusest kinnipidamist kontrollida.  

3.3. Käitumine pettuse- või korruptsioonikahtluse korral 

3.3.1. Pettust, pettuseohtu, korruptsiooni või korruptsiooniohtu märgates on töötaja kohustatud 

aktiivselt tegutsema ohu ärahoidmiseks või ohu realiseerumisega kaasneda võiva kahju 

ärahoidmiseks või vähendamiseks.  

3.3.2. Tegutsemine hõlmab kas isiklikku vahetut sekkumist, oma vahetu juhi või kolleegi teavitamist 

või vihje andmist korras sätestatud viisil. 

3.4. Soodustuste, sh kingituste, vastuvõtmine 

3.4.1. Tööga seotud soodustuste vastuvõtmine ei ole soovitav, kuid on teatud olukordades siiski 

aktsepteeritav. 
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3.4.2. Olenemata sellest, kas soodustus on mõeldud töötajale või asutusele, teeb esmase otsuse 

soodustuse vastu võtmiseks või sellest keeldumiseks töötaja. Eetiliseks käitumiseks on vaja 

oskust ja teadmist eristamaks tavapärast viisakusavaldust võimalikust korruptiivsest 

soodustusest. Seega on oluline soodustuse lubatavuse hindamine. Soodustuse vastuvõtmise 

riske tuleb enne soodustuse vastuvõtmist hoolikalt kaaluda ja tuleb mõelda, kas soodustuse 

pakkujal on nt äratuntav huvi asutust või töötajat mõjutada, kas ta on võimalik lepingupartner 

või on seotud asutuse või töötaja tehtava või tehtud otsuse või toiminguga. 

3.4.3. Keelduda tuleb soodustusest, mis on nt: mõeldud mõjutamisena (sh näiliselt); eksklusiivne; 

pakutud kontrollimise olukorras; seotud töötaja tehtava või tehtud otsuse või toiminguga; 

keelatud kutse-eetika, asutuse sisekorra vmt reeglitega. 

3.4.4. Keeldumine peab olema viisakas ja põhjendatud ning soodustuse vastuvõtmisest keeldumise 

olukorrast on soovitav teavitada oma vahetut juhti ja kolleege. 

3.5. Lähetustel ja üritustel osalemine 

3.5.1. Ürituse kutse vastuvõtmine ja osalemine võib endas sisaldada eetilisi küsitavusi ning seda 

eelkõige juhtudel, kui ürituse eest tasub kutsuja, mitte tööandja.  

3.5.2. Enne üritusel osalemist tuleb: 

3.5.2.1. kaaluda, kas osalemine on lähtuvalt tööülesannetest ja osaleja ametipositsioonist kohane, 

vajalik ja eesmärgipärane;  

3.5.2.2. hinnata ürituse toimumise kohta ja kutsuja võimalikku eesmärki (eriti, kui kutsuja soovib 

tasuda osalemisega seotud kulu);  

3.5.2.3. võimalusel välja selgitada, kas ja milliseid muid soodustusi üritusega kaasneb ja arutada 

vajadusel need eelnevalt vahetu juhiga või asutuse koosolekul läbi. 

3.6. Sanktsioonide rakendamine  

3.6.1. Deklaratsioonis valeandmete esitamise, sh deklaratsiooni andmete õigeaegse ajakohastamise 

kohustuse rikkumisel või pettuse- või korruptsiooniohu eiramisel on asutusel õigus lõpetada 

töötajaga tööleping tema suhtes usalduse kaotuse tõttu või võlaõiguslik leping üles öelda olulise 

lepingurikkumise tõttu.  

3.7. Pettuse ja korruptsiooni ennetamise koolituste korraldamine 

3.7.1. Asutus tutvustab töötajatele korda nende tööleasumisel ja korraldab töötajatele igal aastal 

täiendavaid temaatilisi sise- ja/või väliskoolitusi, millel osalemine on töötajatele kohustuslik. 

3.8. Vihjete edastamine ja kontrollimine 

3.8.1. Vihjeid võib anda nii teavitajat ennast kui ka teisi isikuid puudutavate asjaolude kohta. 

3.8.2. Asutuse kodulehe kaudu või e-postile vihje@tallinnakeskhaigla.ee vihje andmisel suundub 

vihje otse juhatuse esimehele. 

3.8.3. Korruptsiooni- või pettuse ohust, huvide konflikti kahtlusest või muudest korraga seotud 

rikkumistest on soovitav teavitada juhatuse esimeest. Kui vihjega seoses esinevad asjaolud, 

mille tõttu ei ole mõistlik eeldada probleemi lahendamist asutuses, võib vihje anda Tallinna 

linna sisekontrolörile. Põhjendatud korruptsioonikahtlusest võib teada anda ka otse politseile 

(korruptsioonivihje@politsei.ee, automaatvastaja: 612 3657. Korruptsioonikuriteost 

teatamiseks võib kasutada vormi2, mille leiab siit). Korruptsioonist saab ööpäev läbi teada anda 

helistades kaitsepolitsei infotelefonil 612 1455 või lühinumbril 12 455. 

3.8.4. Asutus kontrollib saadud vihjet mõistliku aja jooksul, lähtudes vihjes sisalduva teabe 

iseloomust. Vihjeid kontrollivad ühiselt juhatuse esimees ja veel üks isik, kelleks reeglina on 

jurist. Ei kontrollita vihjeid, milles sisalduvad andmed pole piisavalt täpsed. 

3.8.5. Vihje ning selle kontrollimise tulemused säilitatakse asutuse dokumendiregistris.  

 
2 Korruptsioonikuriteost teatamise vorm https://www.politsei.ee/files/Korruptsioon/Trykised/korruptsioonikuriteo-

teade.docx  

mailto:vihje@tallinnakeskhaigla.ee
https://www.tallinn.ee/et/kontakt/arvo-teder?group=77
mailto:korruptsioonivihje@politsei.ee
siit
https://www.politsei.ee/files/Korruptsioon/Trykised/korruptsioonikuriteo-teade.docx
https://www.politsei.ee/files/Korruptsioon/Trykised/korruptsioonikuriteo-teade.docx
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3.8.6. Vihje edastajale antakse üldist tagasisidet vihje kontrollimise kohta. Anonüümse vihje 

edastajale tagasisidet ei anta. 

3.8.7. Rikkumiskahtlusest teavitamist ei avalikustata ja teavitamise eest töötajat ei karistata ega 

represseerita muul viisil. 

3.9. Lisateabe saamine 

3.9.1. Lisateavet korruptsiooni ja pettuse kohta leiab veebilehelt https://www.korruptsioon.ee/. 

4. Lisad  

4.1. Huvide deklaratsiooni vorm – lisa 1 

4.2. Huvide deklaratsioonis muudatuste puudumise kinnitamise vorm – lisa 2 

 

  

https://www.korruptsioon.ee/
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Lisa 1 – huvide deklaratsiooni vorm 

Huvide deklaratsioon 

Ees- ja perekonnanimi:  

Isikukood:  

Ametikoht:  

1. Loetlege palun endaga seotud täisealised füüsilised isikud (abikaasa/elukaaslane, otsejoones 

sugulased: vanemad, lapsed) ja endaga seotud juriidilised isikud 

Seotud isiku nimi või nimetus Isikukood või sünniaeg või registrikood 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Muud huvid, mis Teie enda hinnangul võivad tuua kaasa toimingupiirangute kohaldamise 

vajaduse (nt: Teie enda või Teiega seotud isiku osalemine või hüve saamine mõnelt Teie 

töövaldkonnaga seotud isikult). 

 

 

Kinnitan, et olen deklaratsioonis esitanud kõik mulle teada olevad seotud isikud ja huvid, mis on 

otseselt seotud minu tööga asutuses, ning andmed teiste töölepingute, töövõtu-, käsundus- vmt 

võlaõiguslike lepingute ning muudel viisidel ettevõtluses osalemise kohta.  

Kinnitan, et kui peaks toimuma mis tahes muutused minu deklaratsiooni andmetes ning kui 

ilmneb, et mul on või tekivad lisahuvid, millest tuleks asutusele teatada, deklareerin ma need 

viivitamata ja täidan uue huvide deklaratsiooni. Lisaks kinnitan, et kohaldan huvide konflikti 

ilmnemisel toimingupiiranguid.  

Olen teadlik, et deklaratsioonis valeandmete esitamise, sh andmete muutumise korral sellest 

viivitamata teatamata jätmise ja toimingupiirangute kohaldamata jätmise korral on asutusel õigus 

lõpetada minuga sõlmitud tööleping töötaja suhtes usalduse kaotuse tõttu või võlaõiguslik leping 

üles öelda olulise lepingurikkumise tõttu.  

Annan nõusoleku deklaratsioonis märgitud enda isikuandmete töötlemiseks asutuse juhatuse 

esimehe käskkirjaga või juhatuse otsusega määratud isikule. Andmete töötlemise eesmärk on 

korruptsioonivastase seaduse § 3 lõike 3 punktides 1 ja 2 sätestatud kohustuste täitmine asutuses.  

/Allkirjastatud digitaalselt/ 
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Lisa 2 – huvide deklaratsioonis muudatuste puudumise kinnitamise vorm 

 

Huvide deklaratsioonis muudatuste puudumise kinnitus 

Ees- ja perekonnanimi:  

Isikukood:  

Ametikoht:  

Kinnitan, et minu esitatud huvide deklaratsioonis deklareeritud huvides ei ole deklaratsiooni 

esitamise järgselt toimunud muudatusi. 

/Allkirjastatud digitaalselt/ 

 


