Vabariigi Valitsuse korruptsioonivastase strateegia 2008-2012: 2011. aasta täitmise
aruanne
Sissejuhatus
Vabariigi Valitsus kiitis korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 heaks 03.04.2008
(korraldusega nr 164). Strateegia täitmist koordineerib Justiitsministeerium, ent elluviimisel
osalevad lisaks mitmed teised ametkonnad. Strateegia koosneb kaheksast eesmärgist.
Käesolevas ülevaates on kajastatud nii need tegevused, mille teostamise tähtaeg oli 2011. aastal
kui ka need, mis jäid täitmata või täideti osaliselt 2008., 2009. ja 2010. aastal. 2011. aastaks
plaanitud 4 tegevusest on osaliselt täidetud 1 ning täitmata 3 tegevust. Samas on mõningaid
positiivseid arenguid 2008., 2009. ja 2010. aastal osaliselt täidetud või täitmata tegevuste puhul.
Täpsema ülevaate nendest saab lisas 1 olevatest tabelitest.

Korruptsiooniuuringud, ülevaated ning statistika
Strateegia edukuse hindamise aluseks on korruptsiooniuuringud, Eestile antud rahvusvahelised
hinnangud ning statistikanäitajad.

1. Korruptsiooniuuringud
Eurobaromeetri 2012. aastal avaldatud uuringu kohaselt on sarnaselt 2009. ja 2007. aasta
uuringutega 5%-lt Eesti elanikelt küsitud viimase 12 kuu jooksul altkäemaksu. Euroopa Liidu
keskmine langes ühe protsendipunkti võrra (9%-lt 8%-le). Enim peetakse korruptsiooni Eestis
levinuks ehituslubade (53%) ja riigihangetega (52%) seoses. Kolmandal kohal peetakse
korruptsiooni levinuks poliitikas (50%).
2011. aastal valmis TÜ RAKE poolt Justiitsministeeriumi tellimisel ja Euroopa Sotsiaalfondi
rahastamisel läbi „Tervishoiusüsteemi pettuseid ja korruptsiooniriske kaardistav uuring“.
Uuringu eesmärgiks oli hinnata olulisemaid korruptsiooniriske ja võimalusi pettusteks Eesti
tervishoiusüsteemis ning koos probleemide põhjuste analüüsimisega pakkuda välja tegevuskava
riskide mõju vähendamiseks. Uuringus keskenduti lähemalt neljale peamisele teemale seoses
Eesti peamiste tervishoiusektori pettuste ja korruptsiooniriskidega: Ravijärjekorras
etteostmine; ravimi- ja meditsiiniseadmete hanked ning huvide konflikt; ravi rahastamise
lepingud; kohtusse esitatavad tervisetõendid. Uuringus ei kaardistatud korruptsiooni levikut
tervishoiusektoris. Patsientide küsitluse alusel oli paari viimase aasta jooksul maksnud ravile või
arsti vastuvõtule pääsemiseks mitteametlikult raha 2% ja pärast teenuse osutamist 3%.
Uuringus tuvastati, et ka tasulisi seaduslikke teenuseid peab kolmandik patsientidest
korruptsiooniks ja kolmandik ebaeetiliseks. Ravimi- ja meditsiiniseadmete hangete ja huvide
konflikti osas toodi uuringus välja tõsine huvide konflikti oht seoses Eesti väiksuse ja
tervishoiuspetsiifikaga, mil hankeobjekti kirjelduse koostaja (arst) võib olla seotud selle toote
pakkujaga ettevõtluse kaudu või kaudsemalt. Kohtusse esitatavate tervisetõendite osas istungile
mitte ilmumiseks toodi uuringus välja, et pooled Terviseameti poolt kontrollitavatest
tervisetõenditest osutusid põhjendamatuteks. Uuringus tehti mitmeid ettepanekuid tänase
olukorra parendamiseks ning neid kasutatakse sisendina uue korruptsioonivastase strateegia
väljatöötamisel.
Justiitsministeeriumi korruptsiooniuuring „Korruptsioon Eestis. Kolme sihtrühma uuring“ viidi
viimati läbi 2010. aastal. 2012. aastal korruptsiooniuuringut läbi ei viida.

2. Rahvusvahelised hinnangud
Transparency Internationali 2011. aasta korruptsioonitajumise indeksi väärtuseks oli 6,4, mis oli
0,1 palli võrra kehvem tulemus kui aasta varem. Mida suurem on indeksi väärtus, seda
madalamana tajutakse vastavas riigis korruptsiooni. 2008. ja 2009. aastal oli indeksi väärtuseks

6,6 ning 2010. aastal 6,5 palli. Kuigi madalam indeksi väärtus jääb veapiiridesse, langes Eesti ka
riikide edetabelis kolme koha võrra 29ndale kohale.
30.09.2011 edastas Eesti GRECO-le1 aruande (addendum to compliance report) GRECO poolt
2008. aastal Eestile antud ning 2010. aasta märtsiks veel täitmata või osaliselt täidetud
ettepanekute täitmise osas. Kuigi 2010. aasta vastavusaruande (compliance report) kohaselt
hindas GRECO enamiku soovitusi täidetuks või osaliselt täidetuks, langesid selle aluseks olnud
eelnõud osaliselt Riigikogu XI koosseisu lõppemisega Riigikogu menetlusest. GRECO-le
30.09.2011 edastatud aruande hindamine toimub 2011. aasta mais GRECO liikmesriikide
kohtumisel.

3. Kuritegevuse statistika
2011. aastal registreeriti 196 korruptsioonikuritegu2, mis on 12% vähem kui 2010. aastal ning
3% vähem võrreldes 2009. aastaga.
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Registreeritud korruptsioonikuritegude arv

Sarnaselt varasemate aastatega moodustavad suurema osa korruptsioonikuritegudest
altkäemaksu andmise (22%) ja altkäemaksu võtmise kuriteod (17%). 16% statistikas
kajastuvatest, kuid klassikaliselt korruptsioonikuritegudena mittekäsitlevatest juhtumitest
moodustasid võimuliialdused.
Kuigi kuritegude üldarv langes, kasvas registreeritud altkäemaksu võtmise kuritegude arv 12
võrra. Suurimad muutused toimusid ka altkäemaksu andmise kuritegudes (-14). Nii pistise
võtmise kui ka altkäemaksu kuritegude registreerimine vähenes poole võrra (-10).
Mõjuvõimuga kauplemise kuritegude arv kasvas 4-lt kuriteolt 10-le. Kuigi registreeritud
korruptsioonikuritegude arv on viimasel kolmel aastal püsinud suhteliselt samal taseme
võrreldes 2008. ja sellele eelnevate aastatega, ei saa registreeritud kuritegude arvust teha
kaugeleulatuvaid järeldusi, sest kuriteoepisoodid sisaldavad ka samu inimesi ja sündmusi.
Registreeritud kuritegude seas on ka juhtumid, mis algselt sisaldusid 2010. aastal registreeritud
kuritegude nimekirjas, kuid mille sisu on laienenud või täpsustunud.
Täpsem ülevaade korruptsioonikuritegude ülevaade ilmub maiks lehele www.korruptsioon.ee ja
www.just.ee/kriminaalstatistika.

1

GRECO on Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase võitluse eesmärgil loodud riikide töögrupp, kus viiakse läbi
vastastikkuseid hindamisi (seni kokku kolm hindamisvooru). Hetkel on käimas neljas hindamisvoor, mille
küsimustiku vastused edastas Eesti GRECO-le 09.03.2012.
2
1
Karistusseadustiku paragrahvid 201 lg 2 p 3 – omastamine ametiisiku poolt; 209 lg 2 p 1 - kelmus ametiisiku
2
poolt; 289-300 – pistise ja altkäemaksu kuriteod, mõjuvõimuga kauplemine, riigihangete teostamise nõuete
rikkumine, toimingupiirangu rikkumine jne.

Strateegia rakendamine ja hinnang
Järgnev on lühiülevaade strateegia 2011. aasta tegevustest ning 2010., 2009. ja 2008. aasta
täitmata või osaliselt täidetud tegevustest. Täpsemalt on võimalik tegevuste täitmisega tutvuda
aruande lisas 1. Käesolevas kokkuvõtvas osas on lühidalt välja toodud vaid olulisem.
2012. aasta alguses oli strateegias planeeritud 57-st tegevusest täidetud 36, osaliselt täidetud 9
ning täitmata 12 tegevust (sh üks tegevus, mis planeeritud aastasse 2012). Strateegia viimasel
kehtivusaastal ei saa rahul olla strateegia eesmärgi 6 (korruptsiooni vältimine tervishoius)
täitmisega, kus kaheksast eesmärgist on täitmata kuus (neist üks tegevus 2012. aastast). Täies
ulatuses ei ole strateegia tegevusi täidetud mitte ühegi eesmärgi lõikes.
Positiivne
Kui 2010. aasta tegevusi kajastavas korruptsioonivastase strateegia täitmise aruandes toodi
välja tervishoiusektori korruptsiooniriskide kaardistamisele asumine, siis uuring valmis
2011. aasta lõpul. Uuringu viis läbi Tartu Ülikool (RAKE) justiitsministeeriumi tellimusel ning
Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Uuringus kaardistati Eesti peamised tervishoiusektori
pettused ja korruptsiooniriskid ning esitati ettepanekud nii sotsiaal- kui ka
justiitsministeeriumile olukorra parendamiseks (vt ka lk 1).
2011. aastal avaldati veebis Eesti-spetsiifiline huvide konflikti käsiraamat. Loodud on ka
ühtne veebilehe formaat KOV-dele ametlike dokumentide väljapanekuks.
Positiivse külje pealt saab tuua välja asjaolu, et pärast Riigikogu XI koosseisu lõppemist
menetlusest välja langenud korruptsioonivastase seaduse eelnõu saadeti muudetud kujul
taas Riigikogu menetlusse (2012. a.) ning võeti vastu 06.06.2012. Uus korruptsioonivastane
seadus jõustub 01.04.2013.
Negatiivne
Ükski 2011. aastaks planeeritud tegevustest ei saanud 2011. aasta jooksul täies ulatuses
täidetud. Strateegia tegevused 2011. aastaks olid seotud korruptsiooni vältimisega
tervishoius. Täielikult jäid täitmata järgnevad Sotsiaalministeeriumi vastutusalas olevad
tegevused:
- Tervishoiusektori spetsiifilise huvide konflikti vältimise juhtnööride väljatöötamine ja
teavitustegevuse korraldamine tervishoiusektoris (tegevus 11.2.);
- Tervishoiu järelevalveametnike koolitamine korruptsioonijuhtumite tuvastamiseks
(tegevus 11.3);
- Korruptsioonijuhtumitest teavitamise süsteemi väljatöötamine tervishoius (tegevus
11.4).
Osaliselt on tegevuste täitmata jätmine seotud „Tervishoiusüsteemi pettuseid ja
korruptsiooniriske kaardistava uuringu“ valmimise edasilükkumisega. Uuring valmis 2011.
aasta novembris.
Osaliselt on täidetud elektroonilise järjekorrasüsteemi loomine (tegevus 12.3).
Kuigi loodud on ühtne elektrooniline rakendus KOV-dele ametlike dokumentide väljapanekuks,
ei ole omavalitsuste rahaliste vahendite läbipaistvuse osas olnud arengud piisavad.
Samuti ei ole 2012. aastaks lahendatud tervisetõendite regulatsiooni kitsaskohti (eesmärk
vältida pettust tõendite väljastamisel) ning endiselt ei ole korraldatud eetikakoolitusi
tervishoiutöötajatele.
Endiselt ei ole toimunud olulisi muutusi strateegias plaanitud tegevuste osas seoses
korruptsiooni vältimisega juhtimisõiguse taotlemisel, tehnoülevaatusel ja sõidukite
registreerimisel.

Lisa 1. Ülevaade korruptsioonivastase strateegia täitmisest 2011. aastal ning 2008., 2009. ja 2010. aasta tegevuste täiendused
Tabelites on kajastatud tegevusi nii, et 2011. aasta tabelis on vaid 2011. aastaks ettenähtud tegevused. Jätkutegevused, mida alustati juba varem, on toodud 2010., 2009. ja
2008. aasta tabelites. Tegevusi on hinnatud skaalal „Täidetud-osaliselt täidetud-täitmata“.
2011. AASTA ÜLEVAADE
IV EESMÄRK
Tegevus
11. Meede
11.2. Tervishoiusektori spetsiifilise
huvide konflikti vältimise
juhtnööride väljatöötamine ja
teavitustegevuse korraldamine
tervishoiusektoris

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE TERVISHOIUS
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse tõstmine tervishoius
Juhtnöörid on välja töötatud ning tutvustatud
2011
tervishoiutöötajatele ning patsientidele (nt
teavitusmaterjal).
Vajadusel Eesti arstieetika koodeksi
täiendamine.

11.3. Tervishoiu
järelevalveametnike koolitamine
korruptsioonijuhtumite
tuvastamiseks

Koolitused on toimunud.

-

2011

Täitjad

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2011. aastal

SoM

Täitmata (lisatud 2012)
Tegevus lükkus seoses „Tervishoiusüsteemi pettuseid
ja korruptsiooniriske kaardistava uuringu“ valmimise
hilinemisega (uuring valmis 2011. aasta novembris)
edasi 2012. aastasse. Tegevus on
Sotsiaalministeeriumi 2012. aasta tööplaanis, ,
tegevuse rahastamiseks on koostöös Terviseametiga
esitatud taotlus Tarkade Otsuste Fondile.
Täitmata (lisatud 2012)
Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole
korruptsioonijuhtumite tuvastamine Terviseameti
põhieesmärk ega ka põhikirjast tulenev ülesanne.
Seetõttu ei ole SoMi selgitusel järelevalveametnike
koolitused korruptsioonijuhtumite tuvastamist
sisaldanud. SoMi hinnangul puudub Terviseametil
järelevalve osas ressurss täiendavate ülesannete
võtmiseks.

SoM

Terviseamet plaanib 2012. aastal tegevuse 11.2.
viidatud tegevuse raames (tervishoiusektori spetsiifilise
huvide konflikti vältimise juhtnööride väljatöötamine ja
teavitustegevuse korraldamine) koostatavaid
juhendmaterjale kasutada järelevalveametnike
teadlikkuse tõstmiseks võimalike korruptsioonijuhtumite
märkamiseks muu järelevalve käigus.

11.4. Korruptsioonijuhtumitest
teavitamise süsteemi

Teavitussüsteem on välja töötatud ja toimib.

-

2011

SoM

„Tervishoiusüsteemi pettuseid ja korruptsiooniriske
kaardistava uuringu“ tulemuste põhjal plaanib
Terviseamet 2012. aasta jooksul töötada välja juhendi
järelevalveametnikele korruptsioonijuhtumite
märkamiseks.
Täitmata (lisatud 2012)
Sotsiaalministeerium tegi ettepaneku tegevus

väljatöötamine tervishoius

Sotsiaalministeeriumi vastutusalast välja jätta, sest
korruptsioonijuhtumitega peaks tegelema pädevad
õiguskaitseasutused.
SoMi hinnangul puuduvad SoMi vastutusalas ressursid
ja pädevus selliste täiendavate kohustuste võtmiseks.
SoMi arvamuse kohaselt ei lahenda teavitamise
süsteem ilma teabe kogumisele järgneva tegevuseta
probleeme.
Justiitsministeeriumi hinnangul on
korruptsioonijuhtumitest teavitamise süsteemi
väljatöötamine tervishoiusektoris oluline ning peaks
olema Sotsiaalministeeriumi vastutusalas. Kuna arstile
mitteametliku tasu maksmine jm ei ole alati juriidiliselt
määratletav korruptsioonina, on sellistest
mitteametlikest tasudest (või muust) teatamise
süsteemi väljatöötamine oluline. Selline ettepanek tehti
ka „Tervishoiusüsteemi pettuseid ja korruptsiooniriske
kaardistava uuringus“.

12. Meede
12.3. Elektroonilise
järjekorrasüsteemi loomine

Läbipaistvuse suurendamine teenuste osutamisel
E-registratuur on loodud ning sellega on
liitunud tervishoiuasutused ja perearstid.
Ristkasutus Tervishoiuameti, Haigekassa
ning Maksu-ja Tolliameti andmekogude vahel
on loodud.

-

2011

SoM

Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
E-registratuuri arendus on tehtud ning 2012. aastal
seda täiendatakse. Teenused võimaldavad saatekirjade
saatmist ja vaatamist, süsteemi on võimalik esitada ka
broneerimiseks vabu aegu. E-registratuuriga on 2011.
aasta lõpu seisuga liitunud 488 isikut (sh 407 perearsti).

2010. AASTA ÜLEVAADE 2011. aasta täiendustega
I EESMÄRK
Tegevus
2. Meede
2.2. MTÜ-de rahastamisel riigi- ja
KOV eelarvest seatakse üheks
kriteeriumiks MTÜ eetikakoodeksi
olemasolu (nt MTÜ avalikustatud
otsus kodanikuühenduste
eetikakoodeksiga liitumise kohta )
ja selle järgimine. MTÜ-de, riigi- ja
KOV asutuste informeerimine
vastavast nõudest.

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE ERA- JA MITTETULUNDUSSEKTORIS
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Korruptsiooniohu vähendamine mittetulundussektoris
2010
MTÜ-del on avalikustatud eetikakoodeksid
ning neid rakendatakse.
MTÜ-d, riigi ja KOV asutused on uutest
reeglitest teadlikud ja rakendavad neid.
Raha eraldamisel võetakse arvesse
eetikakoodeksi olemasolu.

Täitjad

Selgitused tegevuse täitmise kohta 2011. aastal

SiM

Täitmata (lisatud 2012)
Kuigi 12.08.2011 rahandusministri poolt käskkirjaga
kinnitatud „Kodanikeühenduste rahastamise
korrastamise programmi“ eesmärgiks on luua
kodanikuühenduste riikliku rahastamise terviklik
süsteem ja töötada välja juhendmaterjalid
rahastamisotsuste planeerimisest kuni aruandluseni, ei
ole MTÜ-de rahastamise eelduseks eetikakoodeksi
olemasolu.
Järeldused 2010. a kohta olid
Täitmata
Kuigi kodanikuühenduste riikliku rahastamise korrastamise
programmi raames on kavas edendada rahastajate
(ministeeriumid, riigi sihtasutused) omavahelist koostööd, mille
tulemusena soovitakse rahastajate teadlikkuse kasvu
kodanikuühendustelt eetikakoodeksi järgimise osas, ei ole
MTÜ-de rahastamise eelduseks eetikakoodeksi olemasolu
(teatava erandina võib tuua SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali
konkursside tingimuste nõude, mille kohaselt võivad toetust
taotleda organisatsioonid, kes järgivad kodanikuühenduste
eetilise tegevuse põhimõtteid). Samuti pole toimunud vastavat
teavitustegevust riigiasutuses ega KOV-des.

II EESMÄRK
6. Meede
6.2. Eesti-spetsiifilise huvide
konflikti käsiraamatu koostamine,
tutvustamine ja levitamine (sh
veebilehtedel korruptsioon.ee;
avalikteenistus.ee; aktiva.ee)

HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE NING AVALIKU SEKTORI TÖÖTAJATE KORRUPTSIOONIVASTASE HOIAKU TUGEVDAMINE JA
EETILISE KÄITUMISE EDENDAMINE
Avaliku sektori töötajate korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine
Täidetud (lisatud 2012)
Käsiraamat on koostatud ja seda on
2010
RaM
tutvustatud.
JuM
Käsiraamat on valminud ning avaldatud veebis
(31.05.2011) aadressil huvidekonflikt.just.ee ja
www.korruptsioon.ee/huvidekonflikt ning otselink
lisatud aadressile www.avalikteenistus.ee. Justiits- ja
Rahandusministeerium tutvustasid käsiraamatut
Justiitsministeeriumis 31.05.2011.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
Käsiraamat on valmimisel, elektrooniline rakendus loodud –
raamat avaldatakse veebis huvidekonflikt.just.ee kevadel,
2011.

III EESMÄRK

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE KOHALIKES OMAVALITSUSTES

8. Meede
8.2. Ühtse vormi kehtestamine
KOV-de kulutuste
avalikustamiseks

KOV kohta käiva info kättesaadavuse parandamine
Ühtne vorm on kehtestatud ning KOV-d
avalikustavad oma kulusid.

2010

SiM
RaM

Täitmata (lisatud 2012)
Nii SiM kui ka RaM on leidnud, et kohalike omavalitsuste kohta
on piisavalt infot saldoandmike infosüsteemis
(https://saldo.fin.ee/). SiM ja RaM ei pea mõistlikuks ega
vajalikuks ühtse elektroonilise andmebaasi loomist.
Korruptsioonivastases strateegias (lk 26) toodi probleemina, et
KOV-del puudub elektrooniline andmebaas rahaliste
vahendite kasutamise detailseks jälgimiseks, seetõttu ei ole
aruandlus kergesti kontrollitav ega anna infot selle kohta,
kellega, mis summas ja millisel eesmärgil on tehinguid tehtud.
SiM hinnangul seab piirid kohalike omavalitsuste
iseotsustusõigus.
Kuigi SiM juhtimisel on loodud ühtse elektrooniline rakendus
ametlike dokumentide väljapanekuks (vt p 8.3), ei ole
rakenduse kasutuselevõtt kohustuslik.
Kuigi kohaliku omavalitsuse teenusportaal on 2011. aasta
jooksul võetud kasutusele enam kui veerandis omavalitsustes,
ei saa strateegia tegevust lugeda täidetuks.
Järeldused 2010. a kohta olid
Täitmata
Kuigi üldine KOV poliitika kujundamine on SiM pädevuses, siis
omavalitsuste finantseerimispõhimõtete kujundamine,
omavalitsuste eelarvepoliitika analüüsimine ning eelarve
täitmise aruandluse väljatöötamine on RaM pädevuses, siis on
vastava tegevuse vastutajaks toodud ka RaM.
SiM on märkinud, et seoses KOV eelarvest eraldatava raha
sihtotstarbelisuse ning selge kajastamise vajadusega, on
plaanis välja töötada juhendmaterjalid ja koolitada KOVe 20112013, mille tulemusele peaks paranema eelkõige toetuste
eraldamise läbipaistvus KOV eelarvetest sihipäraste lepingute
sõlmimise näol.
SiM on leidnud, et elektroonilise andmebaasi loomine oleks
liialt kulukas ning ei pruugiks kaasa tuua vajalikke tulemusi. Ka
RaM hinnangul on saldoandmike infosüsteemis üleval olev info
piisav ning uue süsteemi loomine ei ole mõistlik
(https://saldo.fin.ee/reportManagement.action).
Korruptsioonivastases strateegias (lk 26) toodi puudusena, et
KOV-del puudub elektrooniline andmebaas rahaliste
vahendite kasutamise detailseks jälgimiseks, seetõttu ei ole
aruandlus kergesti kontrollitav ega anna infot selle kohta,

kellega, mis summas ja millisel eesmärgil on tehinguid tehtud.
Kuna võrreldes 2008. aastaga, mil strateegia heaks kiideti,
muutusi toimunud ei ole, ei saa tegevust lugeda täidetuks.

8.3. Ühtse elektroonilise
rakenduse loomine KOV-dele
ametlike dokumentide
väljapanekuks ja nõude täitmise
jälgimine

Ühtne veebilehe formaat on loodud.

SiM
tegevuskulud

2010

SiM

Teabe avalikustamist jälgitakse ning
avalikustamine on KOV-des muutunud
süsteemsemaks ja ühtlasemaks.

Täidetud (lisatud 2012)
1. Kuigi omavalitsustel ei ole kohustust ühtse formaadi
kasutusele võtmine, võib tegevuse lugeda
täidetuks. Ühtse veebilehe formaat KOVidele on
loodud (KOVTP – kohaliku omavalitsuse
teenusportaal). KOVTPiga on liitunud 64
omavalitsust, neist üle 50ne on portaali kasutusel
võtnud.
2. Alates 01.01.2008. peab KOVidel olema
elektrooniline dokumendihaldussüsteem (DHS),
milles sisalduvad nii KOV õigusaktid (s.t erinevad
raha kasutamise ja eraldamise reeglid) kui
ametlikud dokumendid (lepingud). 226st KOV-st on
DHS olemas 221-l.
Järeldused 2010. a kohta olid
Osaliselt täidetud
1. SiM-i eestvedamisel viiakse läbi mitmeid KOVde IT
võimekuse tõstmisega seotud projekte (nt projekt
KOV asjaajamise paberivabaks muutmiseks –
valmib 2012; KOV universaalne teenusportaali
loomine, mis võimaldab KOV ametlikele
dokumentidele avaliku vaate tekitamist – valmib
2011 kevadel).
2. Alates 01.01.2008. peab KOVidel olema
elektrooniline dokumendihaldussüsteem (DHS),
milles sisalduvad nii KOV õigusaktid (s.t erinevad
raha kasutamise ja eraldamise reeglid) kui ametlikud
dokumendid (lepingud). 226st KOV-st on DHS
olemas 206-l.
Alates 01.01. 2013. aastast avaldatakse KOVide õigusaktid
(volikogu ja valitsuse määrused) Riigi Teatajas.

IV EESMÄRK
11. Meede
11.1. Eetikakoolituste
korraldamine tervishoiutöötajatele

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE TERVISHOIUS
Korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse tõstmine tervishoius
Koolitused on toimunud.
2010

SoM

Täitmata (lisatud 2012)
Eetikakoolitusi ei ole läbi viidud. Sotsiaalministeerium
on sidunud tegevuse meetmega 11.2.
(Tervishoiusektori spetsiifilise huvide konflikti vältimise
juhtnööride väljatöötamine ja teavitustegevuse
korraldamine tervishoiusektoris), mis on ministeeriumi
2012. a tööplaanis.

Järeldused 2010. a kohta olid
Täitmata
2011. a valmib Euroopa Sotsiaalfondist rahastatav uuring
„Tervishoiusüsteemi pettused ja riskid“, mille tellijaks on
Justiitsministeerium ning teostajaiks TÜ RAKE ja
Ernst&Young. Selle raames tehakse ka täpsemad ettepanekud
SoMle tervishoiutöötajate korruptsiooniriskide vähendamiseks.

V EESMÄRK
13. Meede
13.1. Riigi ja KOV sihtasutustest
koondülevaate saamise
korralduse tagamine

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE RIIGI JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE ASUTATUD SIHTASUTUSTES
Täpsema info kogumine riigi ja KOVi asutatud sihtasutuste kohta
Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
Avalikkusel on iga-aastane ülevaade, mis
2010
RaM
sisaldab infot riigi ja KOV SA-de kohta:
RaMi hinnangul puudub vajadus eraldi ainult
1) SA asutajad;
sihtasutuste ülevaate tegemiseks ning riigi ja KOV
2) SA eesmärk;
sihtasutustest on ülevaade kättesaadav erinevate
3) toetuse summa (väljajagatud
aruannete kaudu. Sihtasutuste tegevustest on RaMi
summad, saadud summad);
hinnangul ülevaade olemas järgmistest aruannetest ja
4) toetuse eesmärk;
andmebaasidest:
5) võetud kohustused.
1) Riigi SA-sid käsitlev koondaruanne 2010. a kohta:
http://www.fin.ee/doc.php?108698
Vajadusel on täiendatud sihtasutuste
2) Koondlink riigi SA-de erinevate aastate ülevaadete
seadust ja teisi õigusakte.
kohta:
http://www.fin.ee/index.php?id=13672
3) Riigi osalusel asutatud SA-de nimekiri:
http://www.fin.ee/doc.php?107268
4) Riigi raamatupidamise koondaruanded, kus on info
ka KOV SA-de kohta:
http://www.fin.ee/index.php?id=16149
5) Struktuurifondide toetustega seonduv informatsioon,
mh ka SA-de kohta on kättesaadav:
http://www.struktuurifondid.ee/mis-on-tehtud/
Lisaks arendab RaM 2012. a jooksul välja riigiabiregistri
avaliku päringu liidese, mille kaudu on mh võimalik teha
päringuid riigi ja KOV sihtasutuste kohta.
Riigiabiregistrist on päringutega võimalik saada
andmeid selle kohta, missugune sihtasutus, millises
summas ning eesmärgil on toetust saanud. Kui
sihtasutus on abi andjaks, saab registrist andmed
toetuse summa ja saajate lõikes.
2010. a jõustus uus audiitortegevuse seadus, millega
nähti ette auditikomitee moodustamise kohustus avaliku
huvi üksusena käsitletavatele riigi ja kohaliku
omavalitsuse osalusega sihtasutustele.
Järeldused 2010. a kohta olid
Osaliselt täidetud

Strateegia tegemise käigus leiti, et puudub iga-aastane
ülevaade riigi ja KOV sihtasutustest, kus oleks toodud info
asutajate kaupa, eesmärgi kaupa, toetuste summad, toetuse
eesmärk ja võetud kohustused (n.ö statistiline ülevaade, mis
sisaldab ka sisulisemat analüüsi). Rahandusministeerium on
asunud seisukohale, et vastav info on ära toodud riigi ja
kohaliku omavalitsuse üksuste majandusaasta aruannetes. Iga
aasta koostatakse riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja
mittetulundusühingute kohta eraldiseisvas koondaruanne.
RaM leiab, et KOVide sihtasutuste kohta ei ole vaja eraldi
ülevaadet teha, sest raamatupidamise seadus kohustab KOVe
tegevusaruandes valitseva mõju all üksuste kohta andmeid
esitama. Järgnev tabel sisaldab RaM toodud viiteid vastava
info leitavuse kohta – peamiselt tuleneb info riigi
majandusaasta koondaruandest 2009 a kohta:
Infovajadus
Riik
KOV
Ülevaade SA-de
http://www.fin.ee/i
http://www.fin.
arvust (SA-de
ndex.php?id=1367 ee/doc.php?10
nimekiri)
2
6272
Ülevaade SA-de
http://www.fin.ee/i
http://www.fin.
tegevusest,
ndex.php?id=7886 ee/doc.php?10
varalistest
6
6272 (lk 158vahenditest,
http://www.fin.ee/i
161)
eesmärgist ning
ndex.php?id=1367
SA-dest, kus
2
riigil/KOV-l pole
valitsevat mõju,
Strateegias on toodud probleemina, et ministeeriumi juhtkond
ei ole sageli kursis SA-de probleemidega ning SA-de
auditikomiteed on nõrgad, mistõttu sisulist järelevalvet
sihtasutuste üle kas ei tehta või on see ebaühtlane. Võrreldes
strateegia heaks kiitmisega ei ole ka selles osas olulisemaid
edusamme astutud, mistõttu on vajalik jätkuv tähelepanu
sisulise järelevalve tugevdamisele SA-de üle (nt läbi
auditisüsteemi tugevdamise).

2009. AASTA ÜLEVAADE 2010. aasta täiendustega
I EESMÄRK
4. Meede
Tegevus
4.2. Leebusprogrammi
rakendamiseks ettevõtjate
teavitamine, sh ettevõtjatele
suunatud rahvusvahelise
konverentsi korraldamine

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE ERA- JA MITTETULUNDUSSEKTORIS
Korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine erasektoris
Indikaatorid
Lisakulu
Tähta
eg
On avaldatud teavitava sisuga artikleid
Asutuste
2009
meedias ning koolitatud ettevõtjaid ja
tegevuskulud
õigusteenuse osutajaid.
Pärast leebusprogrammi vastuvõtmist on
peetud rahvusvaheline konverents.

Täitjad
MKM

Täidetud (lisatud 2012)
20.10.2011 toimus Äripäeva seminar „Kuidas tulla
toime konkurentsiõigusega?“
2011. a toimusid Konkurentsiameti poolt järgmised
tegevused ettevõtjate teadlikkuse tõstmiseks:
• 6.10 Advokaadibüroo kliendiseminaril ettekanne
riskipõhisest lähenemisest ameti praktikas (sh
leebusprogrammi tutvustus);
• 13.10 Ettevõtja ja selle tütarühingute juhtkonna
liikmete koolitamine konkurentsiõigusega seotud
riskidest;
• 20.10 ÄP konkurentsiõiguse seminaril ettekanne
„Mida Konkurentsiamet kõige rangemalt jälgib?“;
• 3.11 Koolitus konkurentsiseadusest (sh
leebusprogrammist ettevõttes);
• 30.11 koolitus Liisingühingute liidu liikmetele
konkurentsiõigusest (sh leebusprogrammist);
Järeldused 2010. a kohta olid:
Täidetud
2010. a toimusid järgmised tegevused ettevõtjate teadlikkuse
tõstmiseks:
• 03.03 ÄP seminar, ettekanne „Leebusprogrammi eesmärgid
ja vahendid“
• 07.04 Piirkondlik konkurentsipäev Tartus , ettekanne
„Keelatud kokkulepped ja leebusprogramm“
• 15.04 Advokaadibüroo kliendiseminar „ Uus vahend kartellide
avastamiseks – leebusprogramm“
• 29.09 Riigiasutuste ühisfoorumil ettekanne „Keelatud
kokkulepped ja leebusprogramm“
• 16.12 ÄP konverentsil ettekanne „Mida pidada silmas et
hinnakujundusest ei tärkaks kartellikokkulepe?“
Samuti koostas Konkurentsiamet koos Riigiprokuratuuriga
kartellide, sh leebusprogrammi kohta abimaterjali
ajakirjanikele.
Järeldused 2009. a kohta olid:

Täidetud
• 17.02.2009 toimus seminar „Kartellikuriteod Eestis ning
nendevastane leebusprogramm“
(vt 4.1.).
• 30.04.2009 toimus Eesti Juristide Liidu vastavateemaline
seminar peaprokuröri ja
Konkurentsiameti osavõtul.
Lisaks on 2010 a jooksul plaanis järgmised seminarid:
• 03.03.10 Äripäeva korraldatav leebusprogrammi seminar –
ettekanded Konkurentsiameti
esindajatelt. Sihtgrupp on advokaadid (õigusteenuste
osutajad), ettevõtjad jne.
• 10.03.2010 Konkurentsiameti korraldatav regionaalne
konkurentsipäev Tartus, kus muude
teemade kõrval käsitletakse ka leebusprogrammiga seotud
teemasid.
• 11.2010 Konkurentsipäev novembris. Sihtgrupp: ettevõtjad,
advokaadid, ettevõtjate liidud,
organisatsioonid. Konkurentsipäev on iga-aastane üritus, kus
kajastatakse selle aasta
aktuaalseid teemasid. Ka 2008 ja 2009 aasta konverentsidel
oli juttu leebusest.
26.02.2009 EPL-s ilmus Tanel Kalmeti artikkel „Kartellimeistrid
ei ole majandusmootorid“.
Konkurentsiameti kodulehel on kavas teha eraldi jaotus
leebusele (seadusandlus, selgitused,
kontaktid jms).

4.5. Korruptsiooni ja pettuste
leviku kaardistamine erasektoris

Uuring, mis annab vastuse, kui ulatuslik
on ning mis vormis avaldub korruptsioon
erasektoris.

-

2009

JuM

Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
Võrreldes 2010. aastaga on viidud läbi uuring
„Tervishoiusüsteemi pettuseid ja korruptsiooniriske
kaardistav uuring“ (TÜ RAKE). Endiselt on vaja jätkata
lisaressursside otsimist spetsiifilise korruptsiooniuuringu
läbiviimiseks erasektoris.
Järeldused 2010. a kohta olid
Osaliselt täidetud
Vt p 7.1. 2010. a tabelist. Kuna kolme sihtrühma
korruptsiooniuuring viidi läbi, mis hõlmab endas ka erasektori
korruptsiooni kaardistamist (s.h ettevõtjate vahel toimuvate
korruptiivsete suhete kaardistamist), siis võib tegevuse
osaliselt täidetuks lugeda. Küll aga on vajalik jätkata
lisaressursside otsimist spetsiifilise korruptsiooniuuringu
läbiviimiseks erasektoris.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täitmata
Uuringu eesmärk oleks olnud anda vastus, kui ulatuslik on

ning mis vormis avaldub korruptsioon erasektoris. Uuring jäi
ära, kuna riigieelarves vastavat raha polnud ning TOF uuringu
läbiviimist ei toetanud. Eraldi uuringut seega läbi ei viida ning
piirdutakse JuM regulaarse korruptsiooniuuringuga (vt
strateegia rakendusplaani tegevus 7.1.), kus üheks
sihtrühmaks on erasektor.

II EESMÄRK
5. Meede
5.1. Uue korruptsioonivastase
seaduse väljatöötamine, mis
hõlmaks nii huvide konflikti
ennetamise muudetud
regulatsiooni kui majanduslike
huvide deklareerimise uut
korraldust

HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE NING AVALIKU SEKTORI TÖÖTAJATE KORRUPTSIOONIVASTASE HOIAKU TUGEVDAMINE JA EETILISE
KÄITUMISE EDENDAMINE
Õigusliku regulatsiooni korrastamine huvide konflikti ja korruptsiooni vältimiseks
Täidetud (lisatud 2012)
Vastuvõetud uus KVS, millega pannakse
JuM
2009
JuM
alus ka toimivale deklaratsioonide
tegevuskulud
Vabariigi Valitsus esitas Riigikogule uue
süsteemile.
korruptsioonivastase seaduse eelnõu (539 SE), mille
menetlus lõppes seoses Riigikogu koosseisu
vahetumisega 2011. 2012. a veebruaris esitati eelnõu
muudetud kujul valitsusele ning kiideti valitsuse poolt
heaks 16.02.2011. Korruptsioonivastane seadus võeti
vastu 06.06.2012 ning jõustub 01.04.2013.
Järeldused 2009 a kohta olid:
Osaliselt täidetud
Vabariigi Valitsus esitas Riigikogule uue korruptsioonivastase
seaduse eelnõu (539 SE), mille esimene lugemine toimus
Riigikogus 16.09.2009. Tegevuse saab täidetuks lugeda siis,
kui seadus on jõustunud

5.2. Majanduslike huvide
deklaratsioonide andmekogu
asutamine

Rakendunud deklaratsioonide
andmekogu.

Kulutusi pole
tehtud, hinnang
kulutustele on
2,5 miljonit
krooni

20092010

JuM

Täitmata (lisatud 2012)
Korruptsioonivastane seadus võeti vastu 06.06.2012
ning jõustub 01.04.2013. Seaduse § 13 lg 4, mille
alusel asutab Vabariigi Valitsus huvide deklaratsioonide
registri, jõustub 01.01.2014.
Järeldused 2009. ja 2010. kohta olid:
Täitmata
On seotud korruptsioonivastase seaduse eelnõu
menetlemisega, vt p 5.1.

6. Meede
6.3. Eetikakoolituste korraldamine
erinevatele avaliku sektori
organisatsioonide töötajatele (sh
avalikele teenistujatele)

Avaliku sektori töötajate korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine
Avaliku eetika koolituste sihtrühma on
2011:
2009- Riigikantsele
laiendatud kõigile avaliku sektori
14 896,04€
2012
i >> RaM*
töötajatele:
*Vastavalt
1) riigiasutuste ja põhiseaduslike
2010:
Vabariigi
institutsioonide töötajad;
158 538,2 EEK
Valitsuse
2) KOV asutuste ametnikud;
seadus,
3) riigi- ja KOV asutuste hallatavate asutuste
avaliku
töötajad;
2009: 278 778,7
teenistuse
4) valla- ja linnavolikogude liikmed;
EEK
seaduse ning
5) MTÜ-de liikmed;
riigiteenis-

Täidetud (lisatud 2012)
2011. a viidi läbi 4 avaliku teenistuse eetika I mooduli
koolitust 80 osalejale - 2 Tallinnas, 1 Jõhvis , 1 Pärnus.
Avaliku teenistuse eetika II mooduli koolitusi viidi läbi 3
(60 osalejat), koolitused toimusid Tallinnas.
Avaliku sektori eetika koolitusi viidi 2011. a läbi 5 (82
osalejat). 4 koolitust toimus Tallinnas, 1 Tartus.
2011. a oli avaliku eetika koolitustel osalenute koguarv

6) riigi ja KOV osalusega ettevõtete töötajad;
7) vajadusel teised sihtrühmad

Struktuurifondid
e vahendid
(Inimressursi
arendamise
rakenduskava
prioriteetse
suuna “Suurem
haldusvõimekus
” programm
“Keskne koolitus
2010-2011”)

tujate ametinimetuste ja
palgaastmestiku
seaduse
muutmise
seadusele anti
avaliku
teenistuse
arendamise
(sh avaliku
teenistuse
eetika)
valdkond
alates 1.
jaanuarist
2010. a
Rahandusmini
steeriumi
valitsemisalasse ja
Riigikantselei
vastavad
ülesanded
Rahandusministeeriumile.

oli 222, kellest 82 olid avaliku teenistuse välistest
sihtrühmadest.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Täidetud
Avaliku eetika koolituste sihtrühma on laiendatud avaliku
sektori töötajatele, sh:
1) riigiasutuste ja põhiseaduslike institutsioonide töötajatele;
2) KOV asutuste ametnikele;
3) riigi- ja KOV asutuste hallatavate asutuste töötajatele;
4) valla- ja linnavolikogude liikmetele;
5) MTÜ-de liikmetele;
6) riigi ja KOV osalusega ettevõtete töötajatele.
Samuti ajakohastati 2010. a avaliku teenistuse eetika
koolitusprogrammi ja töötati välja teistele avaliku sektori
sihtgruppidele suunatud 1-päevane avaliku sektori eetika
koolitusprogramm. Uuendatud avaliku teenistuse eetika
koolitusprogramm koosneb kahest moodulist, millest esimene
keskendub ametnikueetika baasteadmistele ja teine
ametnikueetika teemadest süvitsi huvitatud ametnikele. 2010.
a viidi läbi 4 avaliku teenistuse eetika I mooduli koolitust 86
osalejale, 1 avaliku teenistuse eetika II mooduli koolitus 21
osalejale ja 3 avaliku sektori eetikakoolitust 47 osalejale.
Eetikakoolitustel osalenute koguarv 2010 a oli 154, kellest 47
oli laiendatud sihtrühmast.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
2009. aastal toimusid avaliku teenistuse eetikakoolitused
lähtudes 8.08.2008. a Riigikantselei ja Sisekaitseakadeemia
vahel sõlmitud lepingust eetikakoolituste läbiviimiseks perioodil
2008-2009. Lisaks sõlmiti lepingu muudatus ühe täiendava
koolituse läbiviimiseks 2009. aastal. 2009. aastal korraldati 7
kahepäevast eetikakoolitust, milles osales 158 avalikku
teenistujat riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametiasutustest.
Rahandusministeerium kavandab avaliku eetika koolituste
läbiviimist „Keskse koolituse“ programmi 2010-2011
tegevussuuna „Avaliku teenistuse ühtsed põhiväärtused ja
eetika“ raames. 2010. aastal laiendatakse avaliku eetika
koolituse sihtrühmi kõigile avaliku sektori töötajatele, sh:
1) riigiasutuste ja põhiseaduslike institutsioonide töötajatele;
2) KOV asutuste ametnikele;
3) riigi- ja KOV asutuste hallatavate asutuste töötajatele;
4) valla- ja linnavolikogude liikmetele;
5) MTÜ-de liikmetele;
6) riigi ja KOV osalusega ettevõtete töötajatele;

7) vajadusel teistele sihtrühmadele.
Koos eetikakoolituste sihtrühmade laiendamisega
uuendatakse 2010. a ka eetikakoolituste programm.

IV EESMÄRK
10. Meede
10.1. Tervishoiu
korruptsiooniprobleemi põhjalik
kaardistamine ning
korruptsioonivastase strateegia
täiendamine (vajadusel eraldi
tegevuskava loomine), võttes
arvesse ka rahvusvahelise
meditsiinipettuste vastase
võrgustiku (NHS) kogemusi

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE TERVISHOIUS
Info saamine korruptsiooni ulatuse kohta tervishoius
Uuring on läbi viidud ning kõige
2011:
korruptsiooniohtlikumad valdkonnad on
28 770,54 €
kaardistatud.
(sh 27664,62
TOF)
Korruptsioonivastast strateegiat on
täiendatud meetmetega.
2010: 500 000
EEK

2009

SoM
JuM

Täidetud (lisatud 2012)
Uuring valmis 2011 lõpuks. Uuringus toodud
ettepanekuid ja meetmeid kasutatakse sisendina uue
korruptsioonivastase strateegia koostamisel.
Järeldused 2010 kohta olid:
Osaliselt täidetud
2010 aastal sõlmis JuM lepingu Tartu Ülikooli RAKE ning
Ernst&Youngiga, kes viivad Euroopa Sotsiaalfondist
rahastatava projekti raames läbi uuringu „Tervishoiusüsteemi
pettused ja riskid“. Uuringu üldeesmärgiks on kaardistada
riikliku tervishoiusüsteemi suuremad korruptsiooniriskid ning
pakkuda välja meetmed koos ajakavaga nende
lahendamiseks. Uuring valmib 15.07.2011.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täitmata
Finantsilistel põhjustel ei olud võimalik 2009. aastal eriuuringut
läbi viia ning tegevused on planeeritud 2010. aasta
eelarvesse, eeldusel et TOF rahataotlus rahuldatakse.
Sotsiaalministeerium ja Haigekassa viisid läbi uuringu elanike
hinnangutest arstiabile, kus esmakordselt käsitleti ka
korruptsiooniteemat. Sealt selgus, et 12% elanikest on teinud
meditsiinitöötajale kingituse, vastuteene mõne teenuse
saamiseks.
Ettepanek Sotsiaalministeeriumile
Kaardistada suurimad korruptsiooniriskid tervishoius ning
sõltumata uuringu toimumisest esitada Justiitsministeeriumile
2010. aasta oktoobriks sisend korruptsioonivastase strateegia
täiendamiseks.

12. Meede
12.1. SoM 22.06.04 määruse nr
85 täiendamine, et vältida pettust
tõendite väljastamisel

Läbipaistvuse suurendamine teenuste osutamisel
Määrust on täiendatud ning täpselt
SoM
fikseeritud, millisel juhul on
tegevuskulud
menetlustoimingust puudumine lubatud.

2009

SoM

Täitmata (lisatud 2012)
2011. aastal toimusid JuMi ja SoMi vahel kohtumised
sobiva lahenduse leidmiseks. 2012. aastal jätkavad
SoM ja JuM sobiva regulatsiooni väljatöötamist
tagamaks pettuste vältimine tõendite väljastamisel.
Pettuste vältimiseks tõendite väljastamisel on
tõenäoliselt vaja muuta rohkemaid õigusakte kui
strateegias nimetatud SoM 22.06.04 määrus nr 85.

Järeldused 2010. a kohta olid
Täitmata
SoM analüüsis 2010. a tervisetõendite valdkonda laiemalt ning
jätkab teemaga 2011. a. SoM tegi ettepaneku tõendi
asendamiseks töövõimetuslehega, millega kaasneb SoM-i
hinnangul võimalus seadusekohaseks järelevalveks
haiguslehe väljastamise põhjendatuse üle. Õigusaktidest
tulenevate kohustuste täitmist kontrollib haigekassa, kellel on
õigus teha haiguslehtede põhjendatuse kontrolliks kliinilisi
auditeid. Samas võimaldab JuM hinnangul haigusleht siiski
isikul menetlustoimingutest kõrvale hoiduda, kuna vabastus
töölt laieneb automaatselt ka menetlustoimingutel osalemisele.
JuM tellimisel valmib 2011. aasta lõpuks Euroopa
Sotsiaalfondist rahastatav uuring „Tervishoiusüsteemi pettused
ja riskid“, uuringu partneriks on Sotsiaalministeerium. Uuringu
raames tehakse uurijate poolt lisaks probleemi analüüsile ka
täpsemad ettepanekud tervishoiutöötajate korruptsiooniriskide
vähendamiseks. s.h. tervisetõendite teemal. Seega on lõplikud
lahendused käesolevas küsimuses seotud nimetatud uuringu
valmimisega. Jääb jõusse ettepanek SoM-le arstide
teadlikkuse tõstmiseks, valmimise järgselt, 2011. a lõpus ja
edaspidi uuringus tehtud ettepanekute rakendamine.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täitmata
SoM jõudis 2009. a toimunud ümarlaua tulemusel järeldusele,
et määrust muuta ei ole vaja, et täpsustada, millisel juhul on
lubatud menetlustoimingult puudumine. Peamiseks põhjuseks
on, et loetelu ei ole meditsiiniliselt võimalik tekitada.
Ettepanek Sotsiaalministeeriumile
Kuna fiktiivsete tõendite väljastamine kahjustab nii
õigusemõistmise kui tervishoiu usaldusväärsust, tuleb SoM-l
pakkuda 2010 a oktoobriks välja (vt p 10.1 toodud ettepaneku
raames) selged lahendused olukorra parandamiseks ja arstide
poolt väljastatavate tõendite süsteemi korrastamiseks, nt
arstide jt teadlikkuse tõstmine tõendi väljastamisel, järelevalve
tõhustamine, õiguslikud muudatused jms.

V EESMÄRK
14. Meede
14.1. Ministeeriumidele uue
riigivara seadusega otsese õiguse
andmine sihtasutuste (sh ka nt
sihtasutuste juhtimise)
auditeerimiseks

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE RIIGI JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE ASUTATUD SIHTASUTUSTES
Kontrolli tugevdamine riigi asutatud sihtasutuste üle
Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
1) Uue riigivara seadusega on
RaM
2009
RaM
ministeeriumidel SA auditeerimise õigus.
tegevuskulud
RaM viib 2012. aastal tavapärase koondaruande
2) SA auditite arvu suurenemine ja auditite
koostamise raames riigi osalusel asutatud sihtasutuste
sisulise kvaliteedi tõus.
osas läbi analüüsi, kus hindab eelnõu rakendumist ning
3) Audititulemuste kasutamine SA tegevuse
vaatab, kui aktiivselt on auditeid läbi viidud, hindab

suunamisel, seaduslikkuse hindamisel ning
läbipaistvamaks muutmisel.

nende sisulist kvaliteeti ning analüüsib audititulemuste
kasutamist SA-de tegevuse suunamisel. Strateegia
lõpparuande koostamisel esitab RaM indikaatorite 2 ja
3 kohta põhjaliku tagasiside.
Järeldused 2010. a kohta olid
Osaliselt täidetud
Tegevusel 14.1 on 3 indikaatorit, millest esimese võib lugeda
täidetuks, teiste kohta on veel vara järeldusi teha.

1. indikaator: Uue riigivara seadusega on ministeeriumidel SA
auditeerimise õigus.
01.01.2010 jõustus uus riigivara seadus. Selles on sätestatud
sisekontrolli ning siseauditi põhimõtted riigi asutatud
sihtasutustes. Seaduse kohaselt on osaluse valitsejal või
asutajaõiguste teostajal õigus nõuda erikontrolli läbiviimist ning
kasutada selleks enda poolt juhitava asutuse struktuuriüksust
(§ 87).
2. indikaator: SA auditite arvu suurenemine ja auditite sisulise
kvaliteedi tõus.
3. indikaator: Audititulemuste kasutamine SA tegevuse
suunamisel, seaduslikkuse hindamisel ning läbipaistvamaks
muutmisel.
Kuna eelnõu rakendusaeg on olnud väga lühike, ei ole
võimalik hinnata
auditite sisulise kvaliteedi tõusu ning teisi strateegias
ettenähtud tulemusi (nt audititulemuste kasutamine SA
tegevuse suunamisel, seaduslikkuse hindamisel ning
läbipaistvamaks muutmisel).
Ettepanek
RaM viib 2012. aasta lõpuks läbi analüüsi, kus hindab eelnõu
rakendumist ning vaatab, kui aktiivselt on auditeid läbi viidud,
hindab nende sisulist kvaliteeti ning analüüsib audititulemuste
kasutamist SA-de tegevuse suunamisel. Strateegia
lõpparuande koostamisel esitab RaM indikaatorite 2 ja 3 kohta
põhjaliku tagasiside.

VI EESMÄRK
15. Meede
15.2. Biomeetriliste
identifitseerimisseadmete
kasutuselevõtt

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE JUHTIMISÕIGUSE TAOTLEMISEL, TEHNOÜLEVAATUSEL JA SÕIDUKITE REGISTREERIMISEL
Järelevalve suurendamine juhtide koolitamise ja juhtimisõiguse taotlemise üle
Täitmata (lisatud 2012)
Näobiomeetria:
Seadmed on kasutusele võetud ning
Näobi MKM
80 000
süsteem toimib.
omee
2011. aastal testiti erinevaid tehnilisi lahendusi. Seoses
tria:
rakendustarkvara arenduste edasilükkamisega aastaks
2009
2012 eksamikohtadel identifitseerimisseadmeid ei
Sõrm
rakendatud. Sõrmejäljebiomeetria kasutuselevõttu
ejälje
hinnati MKMi sõnul mittevajalikuks, sest sõrmejälje

biomt
eeria:
2010

kasutuselevõtmine on seotud suuremate kulutustega.
Näobiomeetria rakendumise järel vaadatakse MKM-i
poolt üle ka võimalused sõrmejäljebiomeetria
rakendamiseks..
2011 IV kv viidi läbi uus riigihange fotobokside
soetamiseks koos näotuvastussüsteemiga. Hiljemalt
2012. a oktoobriks varustatakse kõik eksamikohad
näotuvastussüsteemiga. Näobiomeetria rakendub
büroodes järk-järgult 2012. aasta jooksul. Tarkvara
maksumus koos riistvaraga (kaamerad ja serverid) on
175 000 eurot.
Järeldused 2010. a kohta olid
Täitmata
Uus liiklusseadus jõustub 01.07.2011. Täiendav riistvara
paigaldatakse teooriaklassidesse 2011. aasta I poolaastal.
Süsteem rakendub 01.07.2011.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täitmata
Õiguslik alus biomeetriliste seadmete kasutuselevõtuks tekib
Riigikogus menetluses oleva liiklusseaduse (LS) (475 SE II-1)
jõustumisel (§ 171 lg 4). Biomeetria rakenduse
tarkvaralahendus soetati riigihanke raames (leping sõlmitud
20.10.08 Speed Identity ABga), ülejäänud
rakendustarkvaraarendus on kavandatud 2010 a II kvartalisse.

16. Meede
16.1. Elektroonilise valve
kasutuselevõtt
tehnoülevaatuspunktides

Järelevalve suurendamine tehnoülevaatuse ja sõidukite registreerimise üle
Valveseadmed on paigaldatud.
(Lisatud 2010)
2009
MKM
50 000 krooni

Täitmata (lisatud 2012)
Tulenevalt 01.07.2011.a jõustunud liiklusseadusest oli
algselt planeeritud, et videovalvesüsteemi hankimise,
paigaldamise ja hooldamise kulud katab
ülevaatuspunkti haldav ettevõtte. Riigikogu
majanduskomisjon leidis oma 16.06.2011 vastuskirjas
MTÜ Eesti Tehnoülevaatajate Liidule, et 01.07.2011
jõustunud liiklusseadusest ei tulene eraõiguslikele
ülevaatuspunktidele kohustust katta
videovalvesüsteemi hankimise, paigaldamise ega
hooldamisega seotud kulusid. MKM hinnangul ei ole
mõistlik katta eelnimetatud kulusid riigieelarvest.
Seetõttu on kavas täpsustada liiklusseaduse sõnastus
selliselt, et videovalvesüsteemi hankimise,
paigaldamise ja hooldamisega seotud kulude katmine
jääks ülevaatuspunkte haldavate ettevõtete
kohustuseks. Eeldatav liiklusseaduse muudatuse

jõustumise tähtaeg on 2013. a algus, millele järgneb
üheaastane üleminekuaeg ülevaatuspunktidele
videovalvesüsteemide paigaldamiseks. Süsteemi
eeldatav käivitumine toimub 2014.a alguses.
Järeldused 2010. a kohta olid
Täitmata
Seoses uue liiklusseaduse edasilükkumisega on elektroonilise
valve kasutuselevõtt lubatud mitte 1. jaanuarist vaid alates 1.
juulist.
Järeldused 2009. a kohta olid
Täitmata
Õiguslik alus biomeetriliste seadmete kasutuselevõtuks tekib
Riigikogus menetluses oleva liiklusseaduse (LS) (475 SE II-1)
jõustumisel (§ 187 lg 3).

VII EESMÄRK
18. Meede
18.1. Senisest läbimõeldumate ja
selgemate piirangute
kehtestamine valimisreklaamile

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE POLIITILISTE PARTEIDE RAHASTAMISEL
Erakondade valimisreklaamile selgemate piirangute kehtestamine
Piirangud on paindlikumad ning väldivad
Riigikogu
2009
JuM
kehtiva regulatsiooniga kaasnevaid
kantselei
probleeme.
tegevuskulud
Kaalutud on piirangute kehtestamist ka
reklaami mahule ja suurusele.

Täitmata (lisatud 2012)
Võrreldes 2010. aastaga ei ole muutusi toimunud.
Eelnõu (338 SE) langes Riigikogu menetlusest välja
seoses Riigikogu XI koosseisu lõppemisega.
Justiitsministeeriumi tööplaanis käesoleva punktiga
seoses planeeritud tegevusi ei ole.
Järeldused 2010. a kohta olid
Täitmata
Riigikohtu üldkogu leidis oma 01.07.2010 otsuses 3-4-1-33-09,
et poliitilist välireklaami keelustavad sätted ei ole
põhiseadusega vastuolus ning õiguskantsleri taotlus tuleb jätta
rahuldamata. Õiguskantsler leidis, et poliitilise välireklaami
keeld aktiivse agitatsiooni ajal riivab PS §-dest 57, 60 ja 156
tulenevaid valimisõigusi ning on seega põhiseadusega
vastuolus. Vastavat eelnõud pole riigikogus edasi menetletud.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täitmata
Valimisreklaami piirangud on sätestatud Euroopa Parlamendi
valimise seaduses, kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduses ja Riigikogu valimise seaduses.
Põhiseaduskomisjon algatas eelnõude menetlemise juunis,
2008 seoses õiguskantsleri ettepanekuga muuta nimetatud
seadused vastavaks põhiseadusele. Eelnõu (338 SE) läbis
Riigikogus esimese lugemise novembris, 2008. Eelnõuga
kaotatakse 45-päeva (aktiivse agitatsiooni aeg) piirang
poliitilisele välireklaamile. Seletuskirjas ei ole viiteid sellele,

nagu oleks kaalutud piirangute kehtestamist reklaami mahule
ja suurusele, nagu näeb ette p 18.1 indikaator.
Kuna Riigikogu ei ole edasi menetlenud seaduse eelnõu,
pöördus õiguskantsler 18.12.2009 Riigikohtusse taotlusega
poliitilise välireklaami põhiseadusvastaste sätete kehtetuks
tunnistamiseks (aktiivse valimisagitatsiooni ajal poliitilise
välireklaami täielik keelustamine ning keelu rikkumise eest
vastutuse sätestamine on põhiseadusega vastuolus).

19. Meede
19.1. Erakondade rahastamise
kontrollorganile järelauditi tellimise
õiguse andmine

Kontrolli tõhustamine erakondade rahastamise üle
Kontrollorganil on õigus tellida järelaudit.
JuM
tegevuskulud

2009

JuM

Täidetud (lisatud 2012)
Kuigi EKS kohaselt ei ole kontrollorganil (sõltumatu ja
iseseisev erakondade rahastamise järelevalve
komisjon) kohustust tellida järelauditit, ei keela seadus
tal selle tegemist, kui see peaks vajalikuks osutuma.
8

Kontrollorganil on võimalik küsitleda annetajat (§ 12 lg
11
8
3 + § 12 lg 3) ning annetuse vastuvõtjat (§ 12 lg-d 2
11
ja 3 + § 12 lg 1 p 5) ning nõuda asjassepuutuvaid
11
dokumente. EKS § 12 lg 2 punkt 1 sätestab täpsemalt
ka ettekirjutuse iseloomu teabe saamisel. Selle
kohaselt saab ettekirjutusega kohustada erakonda,
erakonna nimekirjas kandideerinud isikut, valimisliitu,
valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikut või
üksikkandidaati esitama komisjoni määratud tähtaja
jooksul nõutud dokumendid või aruanne või kõrvaldama
11
aruandes või annetuste registris puudused. EKS §12
lg 4 kohaselt saab komisjon ettekirjutusega kohustada
kolmandat isikut andma komisjonile selgitusi või
esitama asjassepuutuvaid dokumente. Täiendavalt
rakenduvad ERJK puhul ka haldusmenetlusest
tulenevad põhimõtted. Haldusorgan on kohustatud välja
selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega
asjaolud ja vajaduse korral koguma selleks tõendeid
oma algatusel.
Maksukorralduse seaduse § 29 p 32 kohaselt on
kontrollorganil õigus pöörduda Maksu-ja Tolliameti
poole, et saada infot ulatuses, mis on vajalik
komisjonile erakonnaseadusega pandud ülesannete
täitmiseks.
Kontrollorgan saab ise kontrollida erakonda,
erakonnanimekirjas kandideerinud isikut, valimisliitu,
valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikut ja

üksikkandidaati, võrrelda valimiskampaania aruannet
majandusaasta aruande ning annetuste registriga
(ainult erakonnal on vastav register). Kontrollorgan
saab võtta tööle isikuid, kes on pädevad auditi
tegemiseks ning seeläbi puudub vajadus kohustada
seadusega järelauditi tegemist. Selleks ülesandeks
tuleb riigieelarvest komisjonile raha eraldada.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
EKS muudatus (RT I, 10.12.2010, 1) jõustub 2011. aasta 1.
aprillil.
Kuigi EKS muutmise eelnõu kohaselt ei ole kontrollorganil
(sõltumatu ja iseseisev erakondade rahastamise järelevalve
komisjon) kohustust tellida järelauditit, ei keela seadus tal selle
tegemist, kui see peaks vajalikuks osutuma. Kontrollorganil on
võimalik küsitleda annetajat (§ 128 lg 3 + § 1211 lg 3) ning
annetuse vastuvõtjat (§ 128 lg-d 2 ja 3 + § 1211 lg 1 p 5) ning
nõuda asjassepuutuvaid dokumente. Lisaks on
maksukorralduse seaduse § 29 p 32 kohaselt kontrollorganil
õigus pöörduda Maksu-ja Tolliameti poole, et saada infot
ulatuses, mis on vajalik komisjonile erakonnaseadusega
pandud ülesannete täitmiseks. Kontrollorgan saab ise
kontrollida erakonda, erakonnanimekirjas kandideerinud isikut,
valimisliitu, valimisliidu nimekirjas kandideerinud isikut ja
üksikkandidaati, võrrelda valimiskampaania aruannet
majandusaasta aruande ning annetuste registriga (ainult
erakonnal on vastav register). Kontrollorgan saab võtta tööle
isikuid, kes on pädevad auditi tegemiseks ning seeläbi puudub
vajadus kohustada seadusega järelauditi tegemist. Selleks
ülesandeks tuleb riigieelarvest komisjonile raha eraldada.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
JuM valmistas ette erakonnaseaduse ja sellega seonduvate
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, Riigikogus võeti
eelnõu (655 SE) menetlusse 11.01.2010. Käesoleva eesmärgi
punktid 19.1.-19.6. on kõik seotud nimetatud eelnõuga.
Vastavalt eelnõule ei ole kontrollorganil (Vabariigi
Valimiskomisjonile) õigus tellida järelauditit, küll aga võib ta
kahtluste tekkimisel kontrollida näiteks annetaja
tuludeklaratsiooni andmeid ning aruannete, annetuste ja
liikmemaksude kontrollimisel nõuda erakonnalt, valimisliidult,
üksikkandidaadilt ja kolmandatelt isikutelt asjassepuutuvaid
dokumente (§ 1210). Kuna Vabariigi Valimiskomisjonil on
eelnõu kohaselt õigus ise kontrollida erakondi,

üksikkandidaate ja valimisliite, puudub vajadus järelauditi
instituudi järele.

19.5. Rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise seaduse
analüüs ning võimalik laiendamine
MTÜ-dele (erakondadele)

Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse analüüs on valminud.

RaM
tegevuskulud

2009

RaM

Vajalikud muudatused seaduses tehtud.

Täidetud (lisatud 2012)
Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse muutmise eelnõu (157 SE), millega viidi MTÜd kohustatud subjektide hulka, võeti Riigikogus vastu
18.04.2012. Muutused jõustusid 18.05.2012. Jõustunud
muudatuste kohaselt on MTÜdel kohustus
identifitseerida isik, kes tasub MTÜle sularahas üle
15 000 euro. Kohustatud subjektid on kohustatud
rahapesu andmebüroole teatama kahtlasest ja üle
32 000 euro sularahatehingutest.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Täidetud
Rahapesu andmebüroo (RAB) analüüsis olukorda koos RaMiga ning otsustati muuta rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seadust, mis võimaldaks seada MTÜdele
kohustuse sularahatehingutest RAB-i teavitada. Eelnõu
valmistatakse ette 2011 a I p/a.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täitmata
Eelnõu analüüsi ei ole läbi viidud(kas laiendada MTÜ-dele
RAB-i informeerimiskohustust üle 100 000 krooniste
sularahatehingute puhul).
Ettepanek Rahandusministeeriumile
Viia vastav analüüs läbi ning tulemused avalikustada 2010.
aasta lõpuks.

VIII EESMÄRK
20. Meede
20.2. Raskemate kuritegude
menetlejate motivatsioonisüsteemi
väljatöötamine

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE UURIMISE TÕHUSTAMINE
Korruptsioonikuritegudele spetsialiseerumise tagamine menetlusasutustes
Korruptsioonikuritegude menetlejate töötasu
SiM
2009
SiM
on kõrgem kui masskuritegude menetlejatel
tegevuskulud
ja vähemalt võrdne teiste raskete
peitkuritegude menetlejate töötasuga.

Täidetud (lisatud 2012)
2012. aastal rakendatakse täiendavat ühekordset
motivatsioonisüsteemi kriminaalpolitsei ametnikele (sh
korruptsiooniuurijad).
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täidetud
Vastavalt 2008. a välja töötatud hindamismudelile on
politseiprefektuuride spetsialiseerunud uurijatel vastavalt
töötulemustele võimalik saada motivatsioonitasu ning sellest
lähtuvalt on korruptsioonikuritegude menetlejate töötasu
kõrgem kui masskuritegude menetlejatel. 2009 aastal oli
korruptsioonikuritegudele spetsialiseerunud uurijate keskmine
töötasu 18 709 ning masskuritegude uurijatel 16 224 krooni.

Täpsema ülevaate korruptsioonikuritegude uurimisest, sh
uurijate motivatsioonisüsteemist annab JuM ja SiM (politsei)
2010 aastal koostatav analüüs vastavate kuritegude
menetlemisest.

20.3. Uurijate ja prokuröride
koolitamine avalik-õiguslikus
sektori, juriidiliste isikute,
erasektori korruptsiooni;
jälitustegevuse alal
korruptsioonikuritegude uurimisel.
Parimate kogemuste jagamine
uurimisasutuste (sh Kapo) vahel

Igal aastal on spetsialiseerunud uurijad
saanud vähemalt kaks vastava valdkonna
koolitust.
Riigiprokuratuuri juhtimisel on toimunud
Korruptsioonikuritegudele spetsialiseerunud
prokuröride, uurijate ja kohtunike
ühiskoolitused.

2009:
Politseiameti
(4500) ja
Riigiprokuratuuri
tegevuskulud

20092012

SiM
Riigiprokurat
uur

Täidetud (lisatud 2012)
Korruptsiooniuurijatele toimusid 2011. a järgmised
koolitused:
1.

2.

3.

Kaitsepolitseiameti ametnikud osalesid 2011.
aastal Riigiprokuratuuri eestvedamisel
korraldatud nn raha ja
korruptsioonikuritegudega tegelevate
prokuröride ümarlaual.
Politsei- ja Piirivalveameti
korruptsiooniuurijatele toimusid 2011. a
järgmised koolitused: riigihangete koolitused,
konkurentsialane koolitus, väärtegude
menetlemine koolitus, rahapesualane koolitus
(Inglismaal, 1osavõtja), kriminaalmenetluse
seadustiku muutmise koolitus ja Riigikohtu
koolitused.
Toimusid mitmed seminarid ja teised
koostöövormid: prokuröride ümarlaud,
majanduskuritegude ja
korruptsioonikuritegusid menetlevate ametike
teabepäev koos järelvalvet teostatavate
prokuröridega, majandus ja
korruptsioonijuhtide ümarlaud ja korruptsiooni
büroo juhtide teabepäev.

Prokuröridele toimusid 2011. a järgmised koolitused:
1. Majandus- ja korruptsioonikuritegudele
spetsialiseerunud prokuröride ümarlauad –
05.04.2011 (30 prokuröri), 26.10-27.10.2011
(28 prokuröri). Mõlemal ümarlaual osalesid ka
politsei esindajad.
2. 28.06-30.06.2011 OECD finantskuritegude ja
korruptsiooni teemaline seminar (Ukrainas,
Kiievis). Osales üks eriasjade prokurör.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Täidetud
Korruptsiooniuurijatele toimusid 2010. a järgmised koolitused:

1.

2.
3.
4.

Ida prefektuur (majanduskaristusõiguse temaatikas
kriminaalmenetluskoolitus, karistusõiguse koolitus,
raha- ja korruptsioonikuritegudega tegelevate
prokuröride ümarlaud, KAPO koolitus
korruptsiooniohud politseis);
Lääne prefektuur (raha ja korruptsioonikuritegudega
tegelevate prokuröride ümarlaud);
Lõuna prefektuur (raha ja korruptsioonikuritegudega
tegelevate prokuröride ümarlaud);
Põhja prefektuur (raha ja korruptsioonikuritegudega
tegelevate prokuröride ümarlaud, karistusõigus:
kelmus, jälitustegevuse koolitus)

Prokuröridele toimusid 2010. a järgmised koolitused:
1.

2.

3.

4.

Jälitustegevuse koolitused: 19.03.2010 Tartus
(osales 22 prokuröri) 26.03 Tallinnas (osales 18
prokuröri);
Korruptsioonikuritegude ümarlaud 08.04.2010
Tallinnas (osales 28 prokuröri). Muude teemade
hulgas käsitleti jälitustegevuse planeerimise ja
teostamise teemasid korruptsiooniasjades;
Riigikohtu koolitus „Ametialased ja
majanduskuriteod“ (käsitleti muuhulgas ka juriidilise
isiku vastutuse muudatusi puudutavaid küsimusi):
14.04.2010 Tartus (osales 9 prokuröri); 21.04.2010
Tallinnas (osales 10 prokuröri)
Prokurörid on osalenud ka politsei koolitustel:
korruptsioonikuritegude menetlemine 11.03.2010;
pankroti temaatika koolitus majanduskuritegude
talitusele 01.12.2010.

Järeldused 2009. a kohta olid:
Täidetud
Uurijatele toimusid järgmised koolitused:
1) Korruptsioonimenetlejate teabepäev koostöös Kapoga
(04.2009), ca 20 osalejat;
2) Majanduskuritegude menetlejate koolitus, kus ühe teemana
käsitleti ka korruptsiooni süütegusid (05.2009), 35 osalejat;
3) Õppepäevad riigiprokuröridelt KAPO-le
korruptsioonikuritegude teemal (jaanuar/veebruar 2009);
4) Prokuröride loengud Politseiameti korraldatud koolitusel
jälitustegevusest (15.12.2009).
Prokuröridele toimusid järgnevad koolitused:
1) Riigikohtu koolitus „Jälitustegevuse kohtulik kontroll“
(13.03.2009) ning jälitustegevuse ümarlaud (20.11.2009),
osales 10 prokuröri;
2) Majandus- ja korruptsioonikuritegudega tegelevate

prokuröride ümarlaud
(01.04.2009), osales 23 prokuröri.

21. Meede
21.1. Riski- või ohuanalüüside
koostamine ning sellest tulenevalt
ühiste töösuundade
kokkuleppimine aasta alguses
prokuratuuri ja uurimisasutuste
vahel

Menetlusvõime tugevdamine korruptsioonikuritegudes
Menetlusasutustes on koostatud
Asutuste
riskianalüüsid, mis võimaldavad planeerida
tegevuskulud
korruptsioonialast jälitustööd.

20082012

Ühised töösuunad on iga aasta alguses
kokku lepitud.

Riigiprokurat
uur
Politseiamet
Kaitsepolitse
iamet

Täidetud (lisatud 2012)
Prokuratuuri tegevus 2011.a on olnud kooskõlastatud
Politsei ja KAPO 2011 ohuhinnangutega. Seoses PPA
korruptsioonibüroo loomisega toimusid 2011 II pa
nõupidamised büroo juhi ja prokuratuuri esindajate
vahel, leppimaks kokku eesmärke ja prioriteete 2012 ja
edaspidi. KAPO eesmärkide ja tulemuste vahearutelu
prokuratuuri juhtide osavõtul toimus 14.11.2011 ning
arutelu KKP-ga 24.01.2012.
Täidetud
KAPO 2009 ohuhinnangu põhjal lepiti Riigiprokuratuuriga
ühised töösuunad kokku 27.01.2009, (06.08.2009 toimus
poolaasta tulemuste ja ühiste töösuundade ülevaatamine).
Politsei 2009 ohuhinnangu alusel lepiti ringkonnaprokuratuuride ja prefektuuride ühised töösuunad kokku jaanuaris 2009.

21.2. Riigihangete teostamise
nõuete rikkumise eest vastutuse
selgem regulatsioon (KarS § 300
muutmine)

Vastutuse regulatsioon on selgem ja
KarS § 300 on muudetud.

JuM
tegevuskulud

2009

JuM

Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
Eelnõu esitatakse valitsusele 2012. a kevadel.
Järeldused 2010. a kohta olid
Osaliselt täidetud
Eelnõu esitatakse valitsusele 2011. a sügisel.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
Vastav eelnõu on ettevalmistatud ja läbinud kooskõlastusringi.
Seoses riigihangete seaduse eelnõu muudatustega esitatakse
KarS § 300 muudatusettepanek valitsusele ühtse paketina
hiljemalt 2011. aasta alguses, ent eelnõu tervikpakett
valmistatakse RaM eestvedamisel ette 2010. aasta jooksul.

21.3. Isikuandmete varjatud
kogumise regulatsiooni
korrastamine

On kehtestatud selged põhimõtted
isikuandmete varjatud kogumiseks ja nende
hoidmiseks.

JuM
tegevuskulud

2009

Justiitsminist
eerium

Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
Pärast eelnõu 286 SE vastuvõtmist Riigikogus lükati
selle jõustumine esialgu aasta võrra edasi. 2012. aasta
märtsis on Riigikogus menetlemisel eelnõu 175 SE II-1,
millega tunnistatakse kehtetuks vastuvõetud eelnõu
286 SE.
Eelnõu 175 SE II-1 sätestab täpsemad alused
jälitustoimingute ehk andmete varjatud kogumise
tegemiseks. Samuti täpsustatakse andmete säilitamise

ja edasise kasutamise regulatsiooni. Eelnõuga nähakse
ette ka kohtu järelevalve jälitustoimingu tegemisest
teavitamata jätmiste üle. Eelnõu eeldatav jõustumisaeg
on 01.01.2013.
Järeldused 2010. a kohta olid
Osaliselt täidetud
Vastav eelnõu on Riigikogu menetluses (286 SE).

2008. AASTA ÜLEVAADE 2009. ja 2010. aasta täiendustega
EESMÄRK
Tegevus
1. Meede
1.3. Koolituste korraldamine
prokuröridele ja Konkurentsiameti
menetlusõigusega ametnikele

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE ERA- JA MITTETULUNDUSSEKTORIS
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad Selgitused tegevuse täitmise kohta 2011. aastal
Konkurentsikuritegude ennetamine ja kriminaalmenetlusalase suutlikkuse suurendamine konkurentsisüütegude menetlemisel
Koolitused on toimunud.
KA ja RP
2008Riigipro Täidetud (lisatud 2012)
tegevuskulud
2012
kuratuu 2011 a toimusid Konkurentsiameti ametnikele järgmised
r
koolitused:
Konkur
1) Rahvusvaheline kartellikonverents Berliinis (14.entsiam
15.04), osales 2 ametnikku;
et
2) EJL-i koolitus „Kriminaalmenetluse probleeme“
(19.04), osales 4 ametnikku;
3) Kriminaalmenetluse seadustiku muudatused,
(mai-juuni), osales 7 ametnikku;
4) Rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ICN)
kartelliseminar Brügges (11.-13.10), osales 2
ametnikku
Prokuröridele toimusid järgmised koolitused:
1. Ühine prokuratuuri korraldatud konkurentsiõiguse
koolitus majandusvaldkonnaga tegelevatele prokuröridele
ja politseiametnikele; Tallinnas 03.03.2011 (osalejaid
kokku 21).
2. Riigikohtu koolitus „Rahapesu ja konkurentsialased
süüteod“. 19.05.2011 Tartus (18 prokuröri) Tallinnas
15.09.2011 (15 prokuröri).
Järeldused 2010 a kohta olid:
Täidetud
2010 a toimusid järgmised koolitused
1) Aktuaalsetest probleemidest karistusõiguses (18.03),
osales 2 KA metnikku;
2) EnCase® Computer Forensics I kursus Inglismaal (6.11.09), osales 1 ametnik;
3) EnCase® Computer Forensics II kursus Inglismaal
(13.-16.09), osales 1 ametnik;
Prokuröridele vastavaid koolitusi 2010. a ei toimunud.
Järeldused 2009 a kohta olid:
Lisaks juba 2008 a aruandes toodud koolitusele, toimusid 2009 a
järgmised koolitused:
1) Jälitustoimingute koolitus KA-s (KKP, 03.02.09),
osales 7 KA ametnikku;
2) Rahvusvaheline kartelliseminar Peterburgis (1920.05.09), osales 1 KA ametnik

3)
4)
5)

6)

Analüüsikoolitus KA-s (KKP, 12.06.09), 5 KA-st ja 1
Riigiprokuratuurist
Forensic IT koolitusprojekt konkurentsiametnikele, 3
moodulit, osales 1 KA ametnik
Rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ICN)
kartelliseminar Kairos (27-29.10.09), osales 1 KA
ametnik;
Riigikohtu koolitus konkurentsiõigusest (0102.10.2009), osales 1 prokurör.

*Järeldused 2008 a kohta olid:
Täidetud
Koolitused toimusid KA ametnikele järgmistel teemadel:
1) "Karistusseadustiku ja kriminaalmenetluse seadustiku
rakendamine praktikas" (H. Särgava, 02.10.08), 15 ametnikule;
2) Rahvusvahelise konkurentsivõrgustiku (ICN) kartelliseminar
Lissabonis (28-30.10.08), osales 1 ametnik;
3) "Küsitlemine seletuse võtmisel" (21.01.09), 17 ametnikule.
Lisaks osales üks riigiprokurör konkurentsialasel
(konkurentsiõigus ja kartellikokkulepped) koolitusel.
Kuna tegemist on jätkutegevusega kuni 2012. aastani, jätkuvad
koolitused KA-s ja prokuröridele ka edaspidi.

2. Meede
2.1. MTÜ-de rahastamissüsteemi
korrastamine ja avalikustamise
süsteemi loomine

Korruptsiooniohu vähendamine mittetulundussektoris
MTÜ-de riigieelarvelistest vahenditest
SiM
rahastamise ühtse süsteemi väljatöötamise
tegevuskulud
kontseptsioonis on loodud MTÜ-de riigi ja
KOV eelarvest rahastamise avalikustamise
süsteem: avalikkusel on ülevaade
saadavatest toetustest.
Kaalutakse avalikustamissüsteemiga
hõlmata ka seltsingud, füüsilised isikud jt,
kes saavad toetusi riigi/KOV eelarvest.

2008

SiM

Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
12.08.2011 kinnitati rahandusministri käskkirjaga
„Kodanikeühenduste rahastamise korrastamise
programm“ (Vt: http://www.siseministeerium.ee/rahkon/),
mille eesmärgiks on luua kodanikuühenduste riikliku
rahastamise terviklik süsteem ja tugevdada
kodanikuühiskonda (sh töötada välja juhendmaterjalid
rahastamisotsuste planeerimisest kuni aruandluseni).
Programmi tegevused on käivitatud, projekt lõpeb 2013.
aasta alguses.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
SiM on ette valmistanud kodanikuühiskonna arengukava 20112014, mille eesmärk 2, meede 3 on kodanikuühenduste riigi ja
kohaliku omavalitsuste eelarvetest rahastamise korrastamine.
See hõlmab ka tegevust nr 1 „Kodanikuühenduste riikliku
rahastamise korrastamise programmi elluviimine“, mille raames
töötatakse välja juhendmaterjalid
riigi- ja KOV eelarvetest kodanikuühenduste rahastamiseks.
Järeldused 2009 a kohta olid:

Täitmata
2008. a SiM sellist süsteemi ei olnud loonud.
Kodanikeühenduste riigieelarvelise rahastamise kontseptsioon
(KRRK), mille SiM oli ette valmistanud ning mis VV 26.03.09
heaks kiitis, ei sisaldanud KOVde temaatikat, vaid piirdus üksnes
riigieelarvest raha saavate MTÜdega. SiMga lepiti kokku, et
vastav süsteem luuakse 2009. a, ent seda siiski ei tehtud.
Täpsemalt pidi SiM 2009. a saatma Riigikantseleile
kinnitamiseks KRRK rakendusprogrammi, mille raames
töötatakse välja soovituslikud juhendmaterjalid KOV rahastamise
praktikate ühtlustamiseks. Nimetatud rakendusprogramm on
lõpliku kokkuleppe puudumise tõttu RaM-ga kinnitamiseks
esitamata ning seetõttu lükkub ka juhise väljatöötamine edasi.
SiMi hinnangul esitatakse kontseptsiooni rakendusprogramm
Riigikantseleile 2010. a I kv.
Ettepanek Siseministeeriumile
Töötada juhendmaterjalid KOVdele välja hiljemalt 2012. aastaks
ning tutvustada neid KOVdele, ning luua vastav avalikustamise
süsteem.
*Järeldused 2008 a kohta olid:
Täitmata
Välja on töötatud kodanikeühenduste riigieelarvelise
rahastamise kontseptsioon, mida arutati valitsuse 15.01.2009.a
istungil, ent mida seoses erimeelsustega heaks ei kiidetud.
Nimetatud kontseptsiooniga ei hõlmatud seltsinguid ja füüsilisi
isikuid, samuti ei sisaldanud see KOV eelarvest toetust saavate
MTÜ-de rahastamise läbipaistvamaks muutmist ja
avalikustamise süsteemi loomist ning vastavat analüüsi alles
SiM-is koostatakse.
2009. a I kvartali jooksul, peale kontseptsiooni põhimõtete
valitsuse poolt heakskiitmist, soovib SiM töötada välja
kontseptsiooni rakendusprogrammi 2009-2013, millega luuakse
avalikustamise süsteem ning korrastatakse MTÜ-de rahastamist.
Kuna MTÜ-de rahastamispraktika vajab ühtlustamist kõikides
valitsusasutustes, lepitakse konkreetsed rakendusprogrammi
tegevused kokku ministeeriumi esindajatest moodustatud
töögrupis.
Siseministeerium on kaalunud ka seltsingute ja füüsiliste isikute
hõlmamist avalikustamissüsteemiga ning on esitanud täiendavad
põhjendused nende kontseptsioonist välja jätmise kohta.
Siseministeeriumi hinnangul ei ole otstarbekas kehtestada
meetmeid, mis võiksid takistada seltsingute kui kohaliku tasandi
kodanikuaktiivsuse olulise vormi tekkimist. Samuti on
seadusandlusest tulenevalt riigil piiratud võimalused saada
operatiivset ülevaadet seltsingute arvust ja tegevusest ning
teostada kontrolli seltsingute riiklike eraldiste üle.

Ettepanek
Kuna 2008. aastal MTÜ-de rahastamissüsteemi ei korrastatud ja
avalikustamise süsteemi ei loodud ning seda ei sisaldanud ka
valitsuses arutlusel olnud kontseptsioon, tuleks vastavalt
kontseptsiooni täiendada ja/või rakendusplaan heaks kiita, et
tagada korruptsioonivastase strateegia täitmiseks MTÜ-de
rahastamissüsteemi korrastamine ja avalikustamise süsteemi
loomine 2009.a jooksul.

3. Meede
3.1. Kodanikuühiskonda
esindavaid valitsusväliseid
organisatsioone kaasatakse
struktuurivahendite seiresse ning
tagatakse nende esindajate
osalemine seirekomisjonides ning
vajadusel ka teistes
struktuurivahendite seirega seotud
komisjonides ja töörühmades

MTÜ-de kaasamine eurofondide järelevalvesse
Partnerlusleping on olemas, MTÜ-d osalevad
vastavates komisjonides ja töörühmades.

2008

Rahand
usminis
teerium
(Keskk
onnami
nisteeri
um
Haridus
- ja
Teadus
ministe
erium
Majand
us- ja
Kommu
nikatsio
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steeriu
m)

Täidetud (lisatud 2012)
Struktuurivahendite seirekomisjonide töösse on kaasatud
sõltuvalt rakenduskava iseloomust Eesti Looduskaitse
Selts, Eesti Keskkonnaühenduste Koda, Eesti Väike- ja
Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti KaubandusTööstuskoda, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste
Liit, Ametiühingute Keskliit, Tööandjate Keskliit, Eesti
Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit. Lisaks
osalevad kahes seirekomisjonides ka Eesti
Maaomavalitsuste Liit ja Linnade Liit. Seirekomisjonides
on võimalik osaleda ka vaatlejana.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Täidetud
RaM hinnangul on valitsusväliseid partnereid piisavalt kaasatud
ning pigem on probleem partnerite passiivsuses (partnerid
võiksid rohkem panustada nii seire- kui ka muudes
sektoraalsetes komisjonides). Ühiskonna teavitamine toimub läbi
www.struktuurifondid.ee kodulehekülje.
*Järeldused 2008 a kohta olid:
Osaliselt täidetud
MTÜ-d osalevad järgmistes struktuurivahendite rakendamise
seirekomisjonide töös (2007-2013):

Elukeskkonna arendamise rakenduskava
seirekomisjon

Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava
seirekomisjon

Inimressursi arendamise rakenduskava seirekomisjon

Riikliku arengukava seirekomisjon (2004-2006)
Kuni novembrini 2008. kehtis RaM ja Eesti
Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liidu (EMSL) vahel leping,
mis nägi ette EMSL teavitustegevuse seoses struktuurfondidega.
Rahandusministeeriumi hinnangul ei ole partnerluslepingul olulist
lisaväärtust, kuna teave struktuurfondide kohta on avalikult
kättesaadav.
Ettepanek 2009
Rahandusministeerium lepib juhtministeeriumidega ( HTM,

MKM, KKM) kokku võimalikud teavitamise alased koostööviisid
MTÜ-de katusorganisatsioonidega.

6. Meede
6.1. Eetika õppevahendite
ajakohastamine: uute
videokaasuste lisamine, Eesti
olukorral põhinevate
juhtumianalüüside koostamine;
huvide konflikti puudutavate
kaasuste lisamine

Avaliku sektori töötajate korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine
Õppematerjalid on täiendatud.
Struktuurifondid
2008Riigika
e vahendid
2012
ntselei
(Inimressursi
>>RaM
arendamise
rakenduskava
prioriteetse
suuna “Suurem
haldusvõimekus
” programm
“Keskne koolitus
2010-2011”):
110 492,40
krooni (lisatud
2010)

Täidetud (lisatud 2012):
2011. a kasutati eetikakoolituste läbiviimisel 2010. a
valminud õppematerjale. Õppematerjal (v.a) õppefilmid
on avaldatud avaliku teenistuse veebilehel
www.avalikteenistus.ee.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Täidetud
Eetika õppevahend "Eetika avalikus sektoris" on ajakohastatud
ja publitseeritud DVD-kandjal 300 tiraažis. Õppevahendile on
lisatud kaks ingliskeelset õppefilmi plaadilt "Public Sector Ethics
Resource Series", 4 videolõiku ETV arhiivimaterjalide hulgast
("Pealtnägija") , täiendavad lugemismaterjalid ja valdkonda
reguleerivate õigusaktide viimased redaktsioonid.
Järeldused 2009 a kohta olid:
Osaliselt täidetud
2009. aastal alustas Riigikantselei Eesti olukorral põhinevate
juhtumianalüüside kogumist ja analüüsimist. 2010. aastal
uuendatakse eetika õppevahend (lisatakse uued õppefilmid,
kaasused ning täiendatakse ülejäänud õppevahendis sisalduvad
materjalid).
*Järeldused 2008 a kohta olid:
Täitmata
22. mai 2008.a toimus Riigikantseleis avaliku teenistuse eetika
valdkonna koolitajate kohtumine. Riigikantselei alustab Eesti
olukorral põhinevate juhtumianalüüside kogumist ja analüüsimist
2009. aastal
Ettepanek 2009. aastaks:
Valmistada ette uued õppematerjalid 2009.a ja lisada 2010. a
jooksul õppematerjalide hulka uued videokaasused ja
juhtumianalüüsid.

6.4. Käivitatakse regulaarne
eetikanõukogu töö

1) Nõukogu on moodustatud, kohtub
regulaarselt ja pakub avalikus teenistuses
ettetulevate eetiliste probleemide lahendusi.
2) Eetikanõukogu kaudu toimub avaliku
teenistuse põhiväärtuste ja eetika
tugevdamine.

RaM
tegevuskulud

2008

Riigika
ntselei
>>RaM

Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
Eetikanõukogu moodustamise alus lisati avaliku
teenistuse seaduse eelnõusse. Seaduse eelnõule lisati
VV määruse eelnõu „Avaliku teenistuse eetikanõukogu
moodustamine“. Kuna avaliku teenistuse seadus ei ole
vastu võetud ning eetikanõukogu töö on käivitamata,
saab tegevuse lugeda osaliselt täidetuks.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
Rahandusministeerium esitas VV määruse eelnõu "Avaliku

teenistuse eetikanõukogu moodustamine" Riigikantseleile 2010.
a juunis. Riigikantselei tagastas eelnõu Rahandusministeeriumile
augustis seoses vajadusega teha eelnõus täiendavaid
muudatusi. Seega on eetikanõukogu moodustamine lahtine.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Osaliselt täidetud
Vabariigi Valitsus arutas avaliku teenistuse eetikanõukogu
moodustamist seoses uue avaliku teenistuse seadusega 5.
märtsil 2009. a toimunud kabinetinõupidamisel ning otsustas
eetikanõukogu moodustamist toetada. 2009. a esitati
kooskõlastamiseks VV korralduse eelnõu avaliku teenistuse
eetikanõukogu moodustamiseks. Seoses kooskõlastusringi
käigus saabunud märkuste ja ettepanekute rohkusega, jätkub
2010. aasta alguses eetikanõukogu toimimispõhimõtete ja
koosseisu täpsustamine Riigikantselei (edaspidi ilmselt RaM)
juures asuvas töörühmas. RaM kavandab eetikanõukogu
moodustamise korralduse eelnõu Vabariigi Valitsusele esitada
2010. a esimese poolaasta jooksul. Eelmise aruande ettepanek
jääb üles.
*Järeldused 2008 a kohta olid:
Täitmata
Riigikantselei sõnul edasi lükatud seoses uue ATS-i eelnõuga.
Ettepanek
Käivitada eetikanõukogu töö vastavalt korruptsioonivastases
strateegias kokkulepitule ning lähtuvalt avaliku teenistuse
seaduse eelnõust hiljemalt 2009. aastal

VI EESMÄRK
16. Meede
16.2. Kaamerate paigaldamine
väiksemate büroode juurde –
alale, kus tehakse
registreerimiseelset ülevaatust

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE JUHTIMISÕIGUSE TAOTLEMISEL, TEHNOÜLEVAATUSEL JA SÕIDUKITE REGISTREERIMISEL
Järelevalve suurendamine tehnoülevaatuse ja sõidukite registreerimise üle
Osaliselt täidetud (lisatud 2012)
Kaamerad on paigaldatud, mis tagab
MKM
2008
MKM
võimaluse registreerimiseelseid
tegevuskulud
Lisakaameraid paigaldatud ei ole, sest selleks puuduvad
ülevaatusi jälgida.
rahalised vahendid ning käesoleval ajal MKM nende
paigaldust ei planeeri. MKM-i hinnangul on tänaseks
vananenud ka juba varem paigaldatud kaamerad.
Registreerimiseelse ülevaatuse kontrolli tugevdati
sisekontrolli tegemise õiguse ja kohustuse andmisega
maanteeameti regioonidele.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Osaliselt täidetud:
Lisakaameraid paigaldatud ei ole, sest selleks puuduvad
rahalised vahendid.
Järeldused 2009 a kohta olid:
Osaliselt täidetud
Rahaliste vahendite puudumisel kaameraid ei ole lisatud.

*Järeldused 2008 a kohta olid:
Osaliselt täidetud
Aruande valmimise ajaks on kaamerad paigaldatus nelja
büroosse. Kaamerate paigaldamine asendati raha puudusel
nõudega jäädvustada ülevaadatav sõiduk fotomaterjalina koos
muude dokumentidega. Soovitud tulemus on sarnane mis
kaamerate kasutamisel - sõidukit on võimalik ka tagantjärele
pildilise materjali näol vaadata.
Ettepanek
Ressursside olemasolul paigaldada ka teiste büroode juurde
kaamerad.

VIII EESMÄRK
20. Meede
20.1. Prefektuurides korruptsioonija ametialastele kuritegudele
spetsialiseerunud uurijate grupi
ametisse nimetamine, vajadusel
korruptsiooni- ja ametialaste
kuritegude uurimiseks eraldi
üksuste loomine

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE UURIMISE TÕHUSTAMINE
Korruptsioonikuritegudele spetsialiseerumise tagamine menetlusasutustes
Põhja ja Ida Prefektuuris on vähemalt viis
SiM
2008
SiM
ametialastele ja korruptsioonikuritegudele
tegevuskulud
spetsialiseerunud ametnikku; Lääne ja
Lõuna Prefektuuris vähemalt kaks uurijat.
Korruptsiooni- ja ametialaste kuritegude
uurimiseks eraldi üksused prefektuurides
loodud.

Täidetud (lisatud 2012)
2011. aasta 1. septembril loodi Politsei- ja Piirivalveameti
kriminaalosakonna juurde keskne korruptsioonivastase
võitluse üksus ning alates 2012. aastast koondati
korruptsioonikuritegude menetlemine politseis
korruptsioonikuritegude büroosse.
Korruptsioonikuritegude büroo on alates 01.01.2012
tsentraliseeritud ja selle struktuuri kuuluvad Ida, Lääne,
Lõuna talitus, menetlustalitus Tallinnas ja
analüüsiteenistus Tallinnas. Büroos töötab kokku 22
ametnikku. Eesmärgiks on, et 2012. aastal töötab büroos
26, 2013. aastal 31 ja 2014. aastal 35 ametnikku. Ühtlasi
on välja töötatud kriminaalpolitsei ametnike (sealhulgas
korruptsiooniuurijate) motivatsioonisüsteem, mida
rakendatakse 2012. aasta algusest.
Järeldused 2010. a kohta olid:
Täidetud
Erilisi muudatusi võrreldes 2009. aastaga ei ole, ent selguse
huvides on andmeid täpsustatud. Korruptsiooniteenistuste ja
majanduskuritegude talituste töötajate arv prefektuurides koos
üksuste juhtidega 01.01.2011 seisuga
Majandustalitus

Korruptsiooniteenistus

Põhja P

42

8

Ida P

16

4

Lõuna P

12

3

Lääne P

5

4

2009 järeldustes oli, et 2010 aastal luuakse kaks ametikohta
Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonda. Tänaseks
on otsust analüüsitud ja leitud, et uurijad jäävad vaid
prefektuuridesse.
Põhja ning Viru ringkonnaprokuratuuris on korruptsioonile
spetsialiseerunud prokurör, mujal piirkondades mitte. Kui
reeglina on ühe prokuröri peale kuni 20 uurijat, siis korruptsiooni
puhul 3 – seega ei ole vaid korruptsioonile spetsialiseerunud
prokuröri määramine olnud kõigis piirkondades mõistlik, seetõttu
tegeleb osa prokuröre lisaks rahapesu, osa majanduskuritegude
menetlemisega. Lääne prokuratuuris puudub üksnes
korruptsioonile ning majandusele spetsialiseerunud prokurör,
samas on seal prokurör, kes riiklikku süüdistust rasketes
korruptsioonikuritegudes juhib.
Järeldused 2009. a kohta olid:
Täidetud

Põhja Politseiprefektuuris (PP) jätkas
korruptsioonikuritegude talitus (7 isikut).
Alates 01.01.2010 loodi teistes prefektuurides ja KKP-s vastavad
teenistused, mis on täidetud järgmiselt:

Ida PPs 2 isikut (kokku 4 kohta ning tegeletakse täiendava
tööjõu leidmisega – strateegias lepiti kokku 5 kohta).

Lõuna PPs 3 isikut.

Lääne PPs 3 isikut.
Lisaks on 2010 aasta tegevusplaanis kahe
korruptsioonikuritegude menetleja tööle asumine Politsei- ja
Piirivalveameti kriminaalpolitseiosakonda.
Ringkonnaprokuratuurides on prokurörid spetsialiseerunud
majandus- ja korruptsioonikuritegudele:

Põhja RPs 13 (vaid korruptsiooniasjadega 2),

Viru RPs 4 (1),

Lõuna RPs 7 (3),

Läänes RP2 (0).

*Järeldused 2008 a kohta olid:
Osaliselt täidetud

Põhja Politseiprefektuuris, mille teeninduspiirkonda on
koondunud suur osa majandustegevusest ja
ametiasutustest, loodi 01.01.2008
korruptsioonikuritegude talitus, kus 2009. a. veebruari
seisuga töötab 7 menetlejat (strateegia kohaselt
vähemalt 5 spetsialiseerunud ametnikku).

Ida Politseiprefektuuris töötab 3
korruptsioonikuritegude menetlejat (strateegia
kohaselt vähemalt 5 spetsialiseerunud ametnikku).

Lõuna Politseiprefektuuris töötab majanduskuritegude
talituses 3 korruptsioonikuritegudele spetsialiseerunud
menetlejat (strateegia kohaselt vähemalt 2
spetsialiseerunud ametnikku).

Lääne Politseiprefektuuris ei tööta ühtegi ametialastele
ja
korruptsioonikuritegudele
spetsialiseerunud
ametnikku
(strateegia
kohaselt
vähemalt
2
spetsialiseerunud ametnikku).
Vastavalt Siseministeeriumi hinnangule ei ole Lääne
Politseiprefektuuris põhjendatud kahe eraldi spetsialiseerinud
ametniku nimetamine, kuna Lääne Politseiprefektuuri
majanduskuritegude talituse töötajad pühendavad suurema osa
oma tööajast korruptsioonikuritegude menetlemisele, seega ei
tagaks kahe eraldi ametniku nimetamine praegusest suuremat
panustamist korruptsioonikuritegude menetlemisele.
Justiitsministeerium möönab, et korruptsiooni- ja ametialase
kuritegude uurimiseks vastava kompetentsi loomisel ja
arendamisel tuleb arvestada kuritegevuse riske ja vastava
regiooni kuritegevuse taset, ent sellega arvestati juba strateegia
tegemise käigus. Seetõttu ei pea Justiitsministeerium nimetatud
põhjendust korruptsioonikuritegudele spetsialiseerumise
puudumisele Lääne Politseiprefektuuris ning Ida
Politseiprefektuuris strateegias kavandatust väiksemas mahus
menetlejate spetsialiseerumist piisavaks.
Ettepanek
Politseiametil tuleb vastav eesmärk tagada 2010. aastaks: kokku
5 menetlejat Ida Politseiprefektuuris ning 2 menetlejat Lääne

Politseiprefektuuris.

