TÖÖÜLESANNETE TÄITMISEGA SEOTUD KINGITUSTE JA SOODUSTUSTE
HEA TAVA
Kliendid, koostööpartnerid ja teised asutused/ettevõtted võivad teha või pakkuda töötajale ja
ettevõttele soodustusi. See võib luua olukorra, kus soodustuse vastuvõtmine võib osutuda
õigusvastaseks või seada kahtluse alla töötaja tegevuse erapooletuse ja seaduslikkuse.
EESMÄRK
Kuidas käituda ametialases tegevuses õiguspäraselt olukorras, kus töötajale pakutakse kingitusi
või muid soodustusi.
MÕISTED
• Huvide konflikt on olukord, kus töötaja majanduslikud või muud huvid võivad tegelikult või näilikult mõjutada
ametikohustuste nõuetekohast täitmist.

•

•

Altkäemaks/pistis on nii rahaline kui muu hüve (kingitused, koolitusreisid, soodustused jms), mida töötaja või
kolmas isik saab selle eest, et töötaja paneb oma võimu tarvitamise või kuritarvitamisega toime ebaseadusliku teo
(või jätab seadusega nõutud teo tegemata). Altkäemaks jääb altkäemaksuks vaatamata sellele, kas töötaja üksnes
nõustus talle pakutud hüvega, võttis selle vastu, küsis seda või pressis selle välja.
Kingitused ja muud võimalikud hüved, edaspidi „soodustus“ mistahes vormis võimalik kasu saamine – igasugune
varaline ja mittevaraline tulu, kasu ja kokkuhoid, sealhulgas selline tulu või kokkuhoid, mida ei ole võimalik rahaliselt
hinnata. Soodustus võib väljenduda ka osutatud teenetes või pakutavates teenustes.

TÖÖTAJA KEELDUB AMETIKOHUSTUSTEGA SEOTUD SOODUSTUSTEST, MIS ON:
• mõeldud mõjutamisena
• eksklusiivsed
• pakutud järelevalve situatsioonis või seotud tema tehtava või tehtud otsuse või toiminguga
• keelatud kutse-eetika, asutuse sisekorra või muude reeglitega.
TÖÖKOHUSTUSTEGA MITTE SEOSTATAVATEKS SOODUSTUSTEKS SAAB PIDADA:
• pere- ja sõprade ringis tehtavaid kingitusi;
• sünni- vm tähtpäeva kingitusi tööandjalt ja/või kolleegidelt
• kõikidele klientidele kättesaadavaid ostu- vm soodustusi, sh selliseid, mis ei ole seotud
ametikohustustega, aga on edastatud läbi tööandja.
TAVAPÄRASEKS VIISAKUSAVALDUSEKS SAAB PIDADA:
• meenet konverentsil, koolitusel, seminaril ettekande tegemise eest;
• tähtpäevade (nt jõulude) puhul tehtavaid viisakuskingitusi (näiteks kruus, sall, lips,
kommikarp, foto) mõnelt teiselt avaliku sektori asutuselt või koostööpartnerilt;
• kliendi toodud sümboolseid kingitusi (näiteks lilli või komme).
VAATA LISAKS:
• Kuidas toimida kingitustega
• Vaata kingituste ja soodustuste juhtumeid ja näiteid
• KORRUPTSIOON.EE

