Korruptsioonivastane programm ja
eetikakoodeks Statoili näitel
Konverents “Korruptsiooniriskid erasektoris”
Helle Kirs-Toiger
AS Eesti Statoil

Miks meil on vaja korruptsioonivastast programmi ja eetikakoodeksit?

Statoil tegutseb erinevate
eetilis-moraalsete tõekspidamistega riikides.
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*Rankings from Transparency International’s 2009 Corruption Perceptions Index

*Transparency International’s 2009 Corruption Perceptions Index

Ettevõtte tulemuste
saavutamisel ehk
ametialases töös on
võrdselt oluline nii see,
mida on saavutatud kui
see, kuidas on saavutatud.”
Helge Lund
Statoil ASA kontserni juht
2.november 2009

Väärtuspõhine juhtimine
• Meie Juhtimisstiil
• Meie Väärtused
• Eetikakoodeks
• Korruptsioonivastane programm
• Tervis, keskkond, ohutus

Teovõime
Tulemused
Tasu

Statoili äritavad on reglementeeritud
• Statoil kohustub oma majandustegevuses kinni pidama kehtivatest
seadustest ja määrustest ning tegutsema eetilisel, jätkusuutlikul ja
sotsiaalselt vastutustundlikul viisil.
• Inimõigustega arvestamine on Statoil põhiväärtuste lahutamatu osa.
• Statoil konkureerib õiglasel ja eetiliselt põhjendatud viisil
kartellidevastase seaduse ning konkurentsireeglite piires.
See kehtib nii konkurentide kui ka klientide ja tarnijate suhtes.

• Nulltolerants
− Statoil on igasuguse korruptsiooni vastu
ja teeb jõupingutusi tagamaks, et
see ei leiaks aset ettevõtte majandustegevuses.

• Juhised
− Eetikakoodeks
− Korruptsioonivastane programm

Eetikakoodeks
• Koodeksi eesmärgiks on tööalase ja isikliku
käitumise nõuete kindlaksmääramine.
• Sihtgrupiks on kõik Statoil Grupi heaks
töötavad Isikud, kaasa arvatud juhatuse liikmed
ja kontserni tütarettevõtete töötajad,
konsultandid, vahendajad jt, kes tegutsevad
Statoili nimel.

• Eetikakoodeksi sisu
− Ärieetika koodeks
− Käitumisnormid
− Praktika ja järelkontroll

Korruptsioonivastane programm Statoilis
Korruptsioonivastase programmi sisu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eetikakoodeks
Korruptsiooni definitsioon
Nõuetele vastavuse järelevalve korraldus
Eetika komiteede töökorraldus
Riskihindamine
Suhted riigiteenistujatega
Koolitus
Hankejuhtimine
IDD ehk Aususe taustakontroll
Sotsiaalsed investeeringud
Korruptsioonivastane vastutus ühisettevõtetes
Vastutus liitumiste ja ülevõtmiste korral

“ Iga isik, kes
a) endale või teistele isikutele taotleb või saab
sobimatu eelise või võtab vastu sobimatu eelise
pakkumise tulenevalt oma positsioonist,
ametiasutusest või tööülesannetest; või
b) ) annab või pakub kellelegi sobimatut eelist
tulenevalt positsioonist, ametiasutusest või
tööülesannetest
peab kandma karistust korruptsiooni eest.”

Korruptsioonivastase programmi rakendamine (1/5)
• Nõuetele vastavuse järelevalve
korraldus

•
•
•
•
•
•
•

• Eetika komiteede töökorraldus
•

Äriüksustes toimub kord kvartalis või
täiendavalt vastavalt vajadusele

•
•
•
•
•

Eetikakoodeksi rakendamine

Loodud eraldi järelevalve funktsioon
Eeskirjade loomine ja uuendamine
Koolitusprogrammid
Nõustamine
Seadusandlus
Eetika abiliini juhtumite uurimine
Eetika komiteede töökorraldus

Juhtumite lahendamine
Preventiivsete tegevuste plaan
Siseauditi aruandluse järeldused
Väliste eetika ja korruptsioonijuhtumite
analüüs ja seonduvate riskide
hindamine.

Korruptsioonivastase programmi rakendamine (2/5)
•

Riskihindamine
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Korruptsioonirisk
Korruptsiooni tase riigis

•

Suhted riigiteenistujatega

•
•

Suhtlus ja tegevus kooskõlastatult juhiga

•

Katta võib ametnike mõistlikud kulud, mis
seonduvad (i) toote turunduse, tutvustamise
või toodete/teenuste selgitustega, (ii)
valitsuse või valitsus-agentuuriga lepingu
sõlmimise või täitmisega.

Ärivaldkonna riskid
Riskihindamine ja riskimaandamise plaan
Partnerid, agendid, nõustajad, vahendajad
Töötajad

Riigiteenistujatele ei tohi lubada katta ühtki
kulutust, kui see rikub kehtivaid
korruptsioonivastaseid seadusi või ametnike
tööeeskirju, või kui üldsus võib mõista seda
altkäemaksu või ebasobiva tasuna.

Korruptsioonivastase programmi rakendamine (3/5)
•

Koolitus

•

Iga töötaja

•

Eetikakoodeks kõigile kättesaadav (Eestis
töötajatele 3 keeles)

•
•

Eetikakoolituse sagedus kord aastas

•
•

Peakontori töötaja kohustub katseaja
jooksul lisaks edukalt läbima ka eetika
e-koolituse
Omab ligipääsu eetika abitelefonile ja web
keskkonnale

Juhid (täiendavalt )
− Eetikakoodeksi ja Korruptsiooni vältimise
koolitus juhtidele
− Ettevõtte juhil kohustus tagada meetmete
toimimine ning kontroll (SOX MS11)

•

Hankejuhtimine

•
•

Rollide lahususe põhimõte (ostja ja hankija)

•

Hankija korraldab ostusoovi täitmiseks
hanke ja sõlmib lepingud tarnijatega.

•
•
•
•

Hanke limiidid ja otsustusõigused

Ostja ehk ostusooviga osapool vastutab
spetsifikatsioonide, finantsressursside ja
ostutellimuste koostamise eest.

Hankes osalejate eelvalik
Korruptsioonivastased nõuded lepingus
Eetikakoodeksiga nõustumine

Korruptsioonivastase programmi rakendamine (4/5)
•

IDD ehk Aususe taustakontroll

•

Sotsiaalsed investeeringud

•

Süstemaatiline andmete kogumine ja
analüüs, et hinnata aususega seotud riske
antud vastaspoolega koostöö korral

•

SCR ehk korporatiivne sotsiaalne vastutus
reglementeeritud – mida ja kuidas toetame

•

IDD teostamiseks eraldi eeskiri, mis
määratleb kontrolli vajaduse ja korra

•
•

Professionaalsed SCR partnerid

•

Toetustele alati põhjalik kirjalik leping (kellele,
kes on teised toetajad, mis eesmärgi nimel,
ajakava, kuluplaan)

•

Järelvalve

•

IDD eesmärk on tunda tehingu vastaspoolt
(omandisuhted, struktuur ning varasem
äripraktika, huvide konfliktid jms), et
vähendada korruptsiooni või mainekahjuga
seotud riske.

•

Teostatakse võimalikele äripartneritele, et
tagada läbipaistev ja eetiline ärisuhe.

•

Koostööd ei tohi teha korruptiivsete,
illegaalsete või ebaeetiliste partneritega

Võimalikud avalik-õiguslike
organisatsioonidega seotud SCR projektid
vajavad eraldi hindamist

Korruptsioonivastase programmi rakendamine (5/5)
•

Korruptsioonivastane vastutus
ühisettevõtetes

•

Vastutus liitumiste ja ülevõtmiste korral

•
•

Riskide hindamine ja maandamine

•

Ühisettevõtetes ja partnerlusprojektides on
vastutus ka partneri tegevuse ees

•

Partnerite IDD ning lepingutesse
korruptsioonivastased sätted

•

•

Erinevad tegevused ettevalmistavas,
juurutamine ja järelmeetmed

Võimalikud juhtumid dokumenteeritakse ja
tõstatatakse ühisettevõtte nõukogudes

•

•
•

Põhjalik juhtumi uurimine

Due Diligence ehk nõuetele vastavuse
kontrollimine lisaks finants- ja
õigusküsimustele ka korruptsiooniriskide
seisukohast.

Võimaldatud tavapärased teavitamiskanalid:
eetika abiliin ja web.

Õigusjärglase vastutusega seotud riskide
hindamine ja maandamine

Maine Riskijuhtimine 3 tasemel
1.

Sisemine risk: Statoil ASA kontserni sees
−

Eetikakoodeks

−

Korruptsioonivastane programm

−

Sisu mõistmine ja täitmine

2.

Väline risk: Suhted tarnijate, partnerite jms
−

Aususe taustakontroll (Integrity Due Diligence ehk IDD)

−

Tarnija nõustumine eetikakoodeksiga

3.

Järelejäänud risk: Kui endiselt asjad lähevad viltu
−

Eetika abiliin ja web

Meil on kohustus …
•

tagada majandustegevuse läbipaistvus, prognoositavus ning jätkusuutlikud tulud investoritele;

•

austada äritegevusest mõjutatud osapoolte õigusi;

•

täita hea ühingujuhtimise tava nõudeid & tagada läbipaistva ja toimiva juhtimissüsteemi toimimine; et

äripartnerid, kliendid, töötajad ja avalikkus saaksid organisatsiooni usaldada.

Ettevõttevälised nõuded
• OSE ja NYSE noteeritud ettevõte
• Seadusandlus
• Regulatsioonid
• Huvigrupid

Isiklik vastutus
Ignorantsus ei ole vabandus!
• Reeglite teadmine ja tundmine
• Tehingu vastaspoole tundmine
• Kahtlusalustest juhtumistest ja
rikkumistest teavitamine
− otsesele juhile või juhi juhile
− eetika abiliinile
− eetika komiteele
− siseauditile

Tänan tähelepanu eest!

