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KORRUPTSIOONI ENNETAMISE KORD 
 
 
Võttes aluseks Korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lg 3 p 1 ja 2 ning juhindudes 
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise korrast ja muudest Eesti Vabariigis kehtivatest 
seadustest ja õigusaktidest, on korruptsiooniriskide ennetamiseks koostatud ja kinnitatud 
Osaühingus Strantum kehtiv Korruptsiooni ennetamise kord.  
 
Harku Vallale kuuluv eraõiguslik juriidiline isik Osaühing Strantum (TsÜS § 25 lg 1), korraldab 
Harku vallas omavalitsusüksusele seatud ülesandeid (KOKS § 6 lg 1), milleks on elamu- ja 
kommunaalmajandus, heakord, veevarustus ja kanalisatsioon, spordirajatiste opereerimine, 
kinnisvaraarendus ja –haldamine ning valla teede ja tänavate hooldus ja korrashoid 
 
 
Ettevõtte hea maine ja väärikuse hoidmise eesmärgil on Osaühingus Strantum kehtestatud 
korruptsiooni ennetamise korraldust reguleeriv Korruptsiooni ennetamise kord, mis sätestab 
alljärgneva: 
 
1. Korruptsiooni ennetamise korra eesmärk 

1.1. Korruptsiooni ennetamise kord sätestab avaliku ülesande täitmisel korruptsiooni 
ennetamise õiguslikud alused ja vastutuse kehtestatud kohustuste rikkumise eest 
Osaühing Strantum töötajatele.  
 

2. Mõisted 
2.1. Korruptsioon – (äri)korruptsioon on ettevõtte ressursside väärkasutamine isiklikuks või 

ettevõtte hüveks turu või kogu ühiskonna huvide arvel. 
2.2. Huvide konflikt – on olukord, kus isiku majanduslikud või muud huvid võivad tegelikult 

või näilikult mõjutada ametikohustuste nõuetekohast täitmist. 
2.3. Altkäemaks/pistis – on nii rahaline kui muu hüve (kingitused, koolitusreisid, 

soodustused jms), mida ametiisik või kolmas isik saab selle eest, et ametiisik paneb oma 
võimu tarvitamise või kuritarvitamisega toime ebaseadusliku teo (või jätab seadusega 
nõutud teo tegemata). Altkäemaks jääb altkäemaksuks vaatamata sellele, kas ametiisik 
üksnes nõustus talle pakutud hüvega, võttis selle vastu, küsis seda või pressis selle välja. 
 

3. Korruptsioonivormid 
3.1. Korruptsioonivormid on altkäemaks, mõjuvõimuga kauplemine, „omade“ eelistamine, 

otsuste kallutamine isiklikest huvidest lähtudes, vara või muu ressursi omastamine, 
väljapressimine, siseteabe ärakasutamine või sellega kauplemine, isiklikest huvidest 
lähtuv ebavõrdne kohtlemine, häälte ostmine jne. 

 
4. Korruptiivne tulu 

4.1. Võttes aluseks KVS § 4 lg 1, loetakse Osaühingus Strantum korruptiivseks tuluks: 
4.1.1. ettevõtte juhtorgani liikmele või töötajale endale või kolmandale isikule 

eelnimetatud isikute ametikohustuse tõttu pakutud varaline või muu soodustus; 

https://www.riigiteataja.ee/akt/KVS
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4.1.2. ettevõtte juhtorgani liikme või töötaja poolt nõutud varaline või muu soodustus; 
4.1.3. ettevõtte juhtorgani liikmele või töötaja kohustusi rikkudes saadud soodustus.  

4.2. Korruptiivseks ei loeta: 
4.2.1. soodustust, mis ei ole seostatav ametikohustusega või mida saab üheselt mõista 

tavapärase viisakusavaldusena. 
 

5. Ametiseisundi, avaliku vahendi, mõju ja siseteabe korruptiivne kasutamine 
5.1. Võttes aluseks KVS § 5 lg 1-4, loetakse Osaühingus Strantum korruptiivseks: 

5.1.1. Ametiseisundi korruptiivne kasutamine on ettevõtte juhtorgani liikmele või töötaja 
poolt ametikohustust rikkudes enda või kolmanda isiku huvides eel nimetatud isiku 
pädevuses oleva otsuse või toimingu tegemine, selles osalemine või selle sisuline 
suunamine, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või 
põhjendamatu eelise ametiisikule või kolmandale isikule KVS § 5 lg 1 

5.1.2. Avaliku vahendi korruptiivne kasutamine on ettevõtte juhtorgani liikmele või 
töötaja poolt ametikohustust rikkudes avaliku ülesande täitmiseks mõeldud 
materiaalse või muu ressursi kasutamine eel nimetatud isiku enda või kolmanda 
isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või 
põhjendamatu eelise eel nimetatud isikule või kolmandale isikule. 

5.1.3. Mõju korruptiivne kasutamine on ettevõtte juhtorgani liikmele või töötaja poolt 
ametikohustust rikkudes tema tegeliku või eeldatava mõju kasutamine eesmärgiga 
saavutada teise isiku poolt teo toimepanemist või toime panemata jätmist eel 
nimetatud isiku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi 
seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise eel nimetatud isikule või 
kolmandale isikule. 

5.1.4. Siseteabe korruptiivne kasutamine on ettevõtte juhtorgani liikmele või töötaja 
poolt ametikohustust rikkudes talle avaliku võimu teostamisel teatavaks saanud 
avalikustamata teabe, mis mõjutab või võib tõenäoliselt oluliselt mõjutada kolmanda 
isiku õigusi või kohustusi, kasutamine eel nimetatud isiku enda või kolmanda isiku 
huvides, kui see toob kaasa avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu 
eelise eel nimetatud isikule või kolmandale isikule. 
 

6. Korruptsioonijuhtumist teavitamine 
6.1. Osaühingu Strantum juhtorganite liikmed ja töötajad peavad korruptsioonijuhtumi 

ilmnemisel, sellest teada andma politseile.  
 

7. Ettevõttesisene kontrollsüsteem  
7.1. Osaühingus Strantum on tagatud ettevõtte sisene kontrollsüsteem, otsustusprotsesside 

läbipaistvus ning juhatuse ja nõukogu poolne järelevalve. 
7.2. Võttes aluseks raamatupidamisseaduses (RPS) sätestatut ning vastavalt 

audiitortegevuse seadusele (AudS § 91 lg 2) teostab Osaühingu Strantum 
raamatupidamise aastaaruande auditit sõlmitud lepingu alusel audiitorettevõte. 
 

8. Ettevõttes kehtestatud töökorralduse- ja eetika reeglite dokumentatsioon 
8.1. Lisaks käesolevale kehtestatud korrale juhinduvad töötajad töölepingust, tööjuhendist, 

töökorralduse reeglitest, asjaajamise korrast ja raamatupidamise sise-eeskirjast, milles 
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on sätestatud töötaja vastutusala, alluvussuhted, töökorralduse ja eetika reeglid ning 
dokumentide sealhulgas arvete jm rahaliste dokumentide ringlus ja viseerimine. 

 
9. Reguleerimata küsimuste lahendamine  

9.1. Käesoleva korra reguleerimata küsimustes lähtutakse Korruptsioonivastase seaduse ja 
muude Eesti Vabariigis kehtivate seaduste ja õigusaktide sätetest. 

 
 
Korruptsiooni ennetamise korra dokumendis sisse viidavad muudatused, vormistatakse 
käskkirjaga ning kinnitatakse Osaühingu Strantum juhatuse liikme poolt. 
 
 
 
 
KINNITAN: 
__________________ 
(kuupäev) 

__________________ 
(allkiri) 

Meelis Härms  
Juhatuse liige 


