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Metoodika

► Uuringu eesmärgiks oli mõista uusimaid seisukohti äritegevusega seotud 

riskide (sh pettused, korruptsioon) juhtimisel Eesti äriühingutes ja avaliku 

sektori asutustes.

► Veebipõhine küsitlus viidi läbi märtsis 2017 organisatsioonis 

juhtimisfunktsiooni omavate isikute hulgas.

► Uuringus esitati 16 küsimust, millest:

► 3 küsimust käsitlesid vastaja profiili

► 4 küsimust käsitlesid organisatsioonis tuvastatud pettuste kohta

► 9 küsimust käsitlesid üldiselt organisatsioonis kasutatavaid 

sisekontrolli meetmeid pettuste tuvastamiseks ning muide antud 

teemaga seotud ettepanekute ning põhimõtete kohta

► Uuringus on osade küsimuste puhul võrdluseks välja toodud ka 2016. aasta 

tulemused.

► Kokku osales küsitluses 254 vastajat.
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Kokkuvõte küsitlusest
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„Eetiline äritegevus ja eetika põhimõtete järgimine on Eesti organisatsioonidel 
aidanud saavutada edu“

Palun valige sobivaim vastus järgmiste väidete kohta:
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Ebaeetiline käitumine, sh pettused, korruptsioon, jääb sageli organisatsiooni
tippjuhtkonnale teadmata.

Eetilisest käitumisest on räägitud minu organisatsioonis viimase 24 kuu
jooksul rohkem kui varem.

Minu organisatsioonis on olemas kirjalik dokument, mis reguleerib eetilise
käitumisega seotud küsimusi.

Usun, et minu organisatsioonis töötavad ausad inimesed.

Minu organisatsiooni juhtidele on eetiline äritegevus väga tähtis.

Pettusega vahele jäänud töötaja suhtes rakendatakse karistavaid meetmeid
või muud sarnast.

Eetika põhimõtete järgimine on aidanud minu organisatsioonil saavutada
edu.

Olen nõus Olen osaliselt nõus Ei ole nõus Ei oska öelda
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„Võrreldes eelmise aastaga on kasvanud vastanute osakaal, kelle arvates on
korruptiivne käitumine Eestis laialt levinud“
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Mõningane finantstulemustega
manipuleerimine on lubatud.

Isiklike kingituste või meelelahutuste
pakkumine avalikus sektoris on õigustatud
heade (äri)suhete loomiseks ja hoidmiseks.

Kui mina teatud juhtudel altkäemaksu ei paku,
siis teeb seda konkurent ja võidab tehingu.

Korruptsioon on avaliku sektoris esinev nähtus
ega laiene erasektorile.

Korruptsioonivastaste põhimõtete järgimine
kahjustab organisatsiooni konkurentsivõimet

Eesti turul.

Korruptiivne käitumine (sh. altkäemaks) on
Eestis laialt levinud.

Isiklike kingituste või meelelahutuste
pakkumine erasektoris on õigustatud heade

(äri)suhete loomiseks ja hoidmiseks.

2017 - Olen täielikult/osaliselt nõus 2016 - Olen täielikult/osaliselt nõus

Üle poole vastanutest arvab, 
et korruptsioon on pigem 
erasektoris esinev nähtus

65% vastanutest on 
veendunud, et nende 
organisatsioonis kasutusel 
olevad meetmed pettuste 
avastamiseks on tõhusad

Palun valige sobivaim vastus järgmiste väidete kohta:

1/5 vastanutest usub, et kui 
tema altkäemaksu ei paku, 
siis teeb seda konkurent
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„Pettuste ennetamisel ja avastamisel tuginetakse eelkõige finants- ja siseauditi
tulemustele“

Milliseid meetmeid kasutatakse Teie organisatsioonis pettuste ennetamiseks ja avastamiseks?
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Rakendatud on teavitamiskanalid, sh vihjeliin

Üllatusauditite läbiviimine

Töötajate majanduslike huvide deklareerimine

Koostööpartnerite auditeerimine (või kontrollimine)

Spetsiaalsete tarkvaraprogrammide ja/või IT süsteemide kasutamine

Õigusabi- või konsultatsioonifirmade poolt analüüside tellimine

Pettuseriskidest teadlikkuse tõstmine koolituste abil

Regulaarne sisekontrolli läbiviimine

Töötajate ja koostööpartnerite taustakontrolli läbiviimine

Siseauditi funktsioon

Finantsauditite läbiviimine

Jah Ei Ei oska öelda
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„Suurimaks probleemiks on omastamine, vargus ning vara isiklikuks otstarbeks 
kasutamine“

*andmete kasutus isiklikuks otstarbeks, identiteedi vargus, kliendi vara vargus, 
pisivargused
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Omastamine,
vargus, raha välja

"kantimine"

Ettevõtte vara
isiklikuks otstarbeks

kasutamine

Teatud
tehingupartneri(te)

soosimine,
soodsamate

tingimuste loomine ja
allahindluste
pakkumine

Andmetega
manipuleerimine,

andmete võltsimine

Muu* Altkäemaks Ettevõtlusega mitte
seotud kuluarvete

esitamine

2017 2016

1/3 vastanutest kinnitavad, et viimase kahe 

aasta jooksul on esinenud nende 

organisatsioonis pettuse/varguse juhtumeid.  

Kahe aasta võrdluses on vähenenud

nende organisatsioonide arv, kus on

tuvastatud pettusejuhtumeid.

5%

Kirjeldage, mis liiki pettus avastati?
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Jah

Äriinfo analüüs ja kogumine

Karistusregistri kontroll

Krediidikontrollide tegemine

Turvakaamerate salvestiste analüüs/jälgimine

85%

75%

58%

52%

Ei
Sotsiaalmeedia profiili(-de) jälgimine

Töötajate e-kirjade jälgimine

Suhtlusprogrammide jälgimine

Töötelefoni kõnede jälgimine

84%

79%

77%

62%

Millised meetodid on Teie arvates sobivad pettusejuhtumite avastamiseks?

„Küsitluses osalejate arvates on sobivaimaks meetodiks pettusejuhtumite
avastamisel äriinfo analüüs ja kogumine“

65% vastanutest usuvad, et nende 
organisatsioonis kasutusel olevad meetmed on 
pettuse avastamiseks tõhusad
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„Kõige enam takistab väärkäitumisest teavitamast lojaalsus oma kolleegide ja 
ettevõtte suhtes“
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23%

86%

83%
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72%

6%

6%
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5%

Mure oma tulevase karjäärivõimaluste osas mõnes teises ettevõttes

Hirm oma isikliku turvalisuse pärast

Mure oma tulevase karjääri osas selles ettevõttes

Lojaalsus oma ettevõtte suhtes

Lojaalsus oma kolleegide suhtes

Jah - tõenäoliselt küll Ei - see on ebatõenäoline Ei tea

Kas mõni alljärgnevatest teguritest (kui üldse) võiks Teid takistada organisatsioonis esinenud 

väärkäitumisest (sh pettustest, altkäemaksust või korruptsioonist) teatamisel?
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„Valdav enamus pettuseid on toime pandud endise või praeguse töötaja poolt“

Organisatsioonides, kus viimase 24 kuu jooksul mõni

pettusejuhtum aset leidis, panid rikkumise toime järgmised

isikud:

Viimase 24 kuu jooksul organisatsioonidele tekitatud

kahju suurust läbi avastatud pettuse juhtumi(te)

hindasid küsitluses osalejad järgnevalt:

¼ tuvastatud juhtumite 
puhul jääb kahju suurus 
alla 10 000 euro.

13 % tuvastatud juhtumitest 
on tekitanud üle 100 000 
eurose kahju.

* Organisatsioonis töötav spetsialist, lihttööline

2%

12%

13%

14%

19%

21%

50%

Organisatsiooniväline isik

Organisatsiooni juhtimis- või
kontrollorgani liige (juhatus, nõukogu)

Koostööpartner

Klient

Organisatsiooni juhtivtöötaja
(keskastmejuht)

Organisatsiooni endine töötaja

Ogranisatsiooni töötaja*
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6

 „Esinenud juhtumite avalikustamine“

 „Altkäemaksu nõudvate ametnike häbiposti seadmine. Suurem luubi all võiks olla 

kõik linnaametnikud, kes jagavad mitmesuguseid lube, õigusi, kinnitusi jms, ehk 

kelle suvast sõltuvad täitmise tähtajad.“

 „Üha suurem üleminek digitaalsetele lahendustele.“

 „B2B äris peaks olema korruptsiooni juhtumiga seotud ettevõtetel keelatud 

samas sektoris edasi tegutseda.“

 „Soovituslikud juhised meetmete rakendamiseks eritüübilistele asutustele.“

 „Korruptsioonis osalenud isikule ärikeelu karmistamine.“

 „Juhtide roteerimine riigietevõtetes.“

 „Siseauditi efektiivsem töö.“

Mis aitaks vähendada korruptsiooni Eestis:



„Valitud sektorites peaks olema kehtestatud karmimad pettuste ja korruptsiooni 
ennetavad meetmed“

Üle 75%
vastanutest usuvad,

et osadel organisatsioonidel

tuleks kehtestada täiendavaid

pettuse ning 

korruptsioonivastaseid 

nõudeid

Milliste organisatsioonidele Eestis peaks 

kehtestama pettuseid ja korruptsiooni ennetavaid nõudeid?

96%

95%

90%

87%

86%

83%

76%

4%

5%

10%

13%

14%

17%

24%

Kohalikud omavalitsused

Riigi äriühingud

Muud avalik-õiguslikud asutused

Krediidi- ja kindlustusasutused

Tervishoiu- ja meditsiiniasutused

Börsil noteeritud ettevõtted

Haridusasutused

Olen nõus Ei ole nõus
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Vastajate profiil
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Vastajate profiil

4%

6%

11%

14%

15%

19%

32%

0% 10% 20% 30% 40%

Juriidilise osakonna juht, jurist,
vastavuskontrolli juht

Töötaja, spetsialist

Ettevõtte omanik, aktsionär, nõukogu- või
auditikomitee liige

Siseauditijuht, riskijuht,
kontrolliosakonnajuht, kontroller, siseaudiitor

Muu juhtimisfunktsiooni omav isik

Finantsjuht, (pea)raamatupidaja

Juhatuse liige, tegevjuht

Vastaja ametikoht

Üle 500 
töötaja; 
23,9%

121 – 499 
töötajat; 
33,3%

50 – 120 
töötajat; 
14,1%

10 – 49 
töötajat; 
20,5%

Alla 10 
töötaja; 8,1%

Ettevõtte suurus
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Vastajate profiil

0,4%

1,7%

3,0%

3,8%

3,8%

4,2%

5,1%

5,5%

6,4%

8,1%

10,2%

15,7%

16,1%

16,1%

Infrastruktuur

Turism, hotellindus

Teadus, haridus, koolitus, kunst

Transport, logistika

Meedia, meelelahutus, avalikud suhted

IT, tehnoloogia, telekommunikatsioon, elektroonika

Energeetika, õli, mäetööstus

Meditsiin, tervishoid, farmaatsia, sotsiaalhoolekanne

Ehitus, kinnisvara, varahaldus

Muu*

Jae- ja hulgikaubandus

Tootmine, tööstus

Pangandus, kindlustus, investeerimine, muud finantsteenused

Riigi- või kohaliku omavalitsus, MTÜ, SA, muu avalik sektor

2017

Milline on teie organisatsiooni peamine tegevusala?
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EY | Audit | Maksukonsultatsioonid | Tehingute 

nõustamine| Ärikonsultatsioonid

Ernst & Young Baltic AS on Baltimaade juhtiv 

konsultatsiooni- ja audiitorbüroo. EY Eesti esinduses 

töötab 112 inimest. Rahvusvaheliselt on EY üks maailma 

juhtivatest auditi, maksu, tehingute nõustamise ja 

ärikonsultatsiooni teenuste pakkujatest. 

Täpsem info: http://www.ey.com/EE.

(+372) 611 4610

Marilin.Pikaro@ee.ey.com




