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Uuringu lühiversioon

Taustaks

• Kolme sihtrühma korruptsiooniuuringut on 
korraldatud sarnase metoodikaga juba 2004. 
aastast ning käesolev on neljas uuring.1 Kolme 
sihtrühma uuringuks nimetatakse seda seetõttu, 
et eraldi küsitletakse 500 Eesti elanikku, 500 
ettevõtjat ja 1037 avaliku sektori töötajat ehk 
ametnikku (sh poliitikut). Sihtrühmadelt 
küsitakse võimalikult sarnaseid küsimusi, et 
rühmi saaks võrrelda. Küsitlustöö viis läbi 
Norstat septembris ja oktoobris 2016.2

• Uuring näitab vastajate eetilisi hoiakuid, 
korruptsiooni leviku tajumist ja vahetut 
kokkupuudet nn tänavakorruptsiooniga 
(vastandina kõrgkorruptsioonile). Vahetut 
kokkupuudet keeruliste korruptsiooniskeemidega 
on peaaegu võimatu kvantitatiivselt uurida. 
Teisalt ei soovita sageli isiklikku kokkupuudet 
tunnistada, mistõttu jääb see näitaja sageli 
alahinnatuks – selle korvamiseks mõõdetakse 
korruptsiooni tajumist, mis annab selle nähtuse 
esinemise kohta väärtuslikku lisainfot. Tõsi küll, 
levikut tajutakse tegelikust suuremana, sest taju 
väljendab lisaks oma kogemustele ka sõprade-
tuttavate kogemusi ning ajakirjanduses kajastatut, 
samuti kogetud või tajutud ebaõiglust. Samal ajal 

peegeldab taju siiski ka kõige ohtlikuma – äri- ja 
poliitilise korruptsiooni – pilti.

Tervikuna on inimeste 
korruptsiooniteadlikkus paranenud, 
kuid elanike hulgas on siiski märgata 
tagasiminekuid 

• Oskus korruptsiooni ära tunda oleneb eelkõige 
selle vormist: altkäemaksu peab korruptsiooniks 
enamik vastajaid (88–98%), vähem saadakse 
aru, et korruptsioonina võib avalduda ka huvide 
konflikt (63–88%). On üllatav, et ehkki ametnike 
hulgas on korruptsiooniteadlikkus tervikuna 
suurem, ei pea 7% neist korruptsiooniks seda, 
kui hangetega tegelev ametnik tellib asutusele 
arvuteid firmast, mille osanik on ta poeg (2010. 
a oli selliseid siiski 10%). Kingituste küsimuses 
on arvamuste spekter äärmiselt lai: neid elanikke, 
kes peavad kinkimist korruptsiooniks, on eelmise 
uuringuga võrreldes vähem. 46% elanike arvates 
on tegu korruptsiooniga, kui ametnik võtab pärast 
teenuse osutamist tänutäheks vastu kingituse 
(2010. a 54%). Ka teiste korruptsioonivormide 
äratundmises on elanike sihtrühmas märgata 
tagasiminekut ning korruptsiooni tuntakse ära 
pisut halvemini kui varem.

• Peale korruptsiooni äratundmise uuritakse ka 
seda, kuidas korruptsiooni aktsepteeritakse. 
Jällegi oleneb taluvus korruptsioonivormist. 
Sihtrühmast olenemata taunivad vastajad 
kõige rohkem altkäemaksu ja mõjuvõimuga 
kauplemist. Kõige vähem peavad korruptsiooni 
aktsepteeritavaks ametnikud ja kõige sallivamad 
on elanikud. Suhtumine ametiauto väärkasutusse 
on teiste eetiliselt küsitatavate olukordadega 
võrreldes kõige kirjum: sellist käitumist ei 
pea aktsepteeritavaks 86% ametnikest, 58% 
ettevõtjatest ja 62% elanikest. Teatud eranditega 
elanike ja ettevõtjate puhul võib järeldada, et 
korruptsiooni taunitakse nüüd rohkem kui kuus 
aastat tagasi.

• Väljamõeldud olukorras oleks valmis käituma 
korruptiivselt veidi üle veerandi elanikest, 
umbes neljandik ettevõtjatest ja 5% ametnikest. 
Korruptsioonialdiste osakaal on võrreldes 2010. 
aastaga tublisti vähenenud: siis olid vastavad 
näitajad 34%, 35% ja 10%.

1 Võrdlused on võimalikud alates 2006, aastast, sest siis muudeti küsimustikku 
oluliselt

2 Vt täpsemalt uuringu tehnilist aruannet
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Nende vastajate osakaal, kes käituksid hüpoteetilises olukorras korruptiivselt

Uuringu lühiversioon

Korruptsiooni ei peeta küll peamiseks 
ühiskondlikuks mureks, ent siiski 
levinuks. Usutakse seaduste ostmise ja 
riigihangete korruptsiooni sagenemisse

• Oleks vale öelda, et korruptsioon on 
eestimaalastele teisejärguline probleem, sest 
57% inimestest peab korruptsiooni murekohaks, 
aga võrreldes mitme teise valdkonnaga teeb 
korruptsioon meie inimestele vähem muret. 
Seda probleemiks pidavate inimeste osakaal 
on kuue aastaga vähenenud: 2010. aastal oli see 
68%. Ka ettevõtjatele pole korruptsioon peamine 
mure, sest seda peab ettevõtluse takistuseks neist 
umbes veerand. Ettevõtjad arvavad, et poliitikud 
on muutunud äraostetavamaks: nii arvab 25% 
vastanuist (2010. a 20%).

• Meelehead peetakse Eestis üsna levinuks, ent 
võrreldes kuue aasta taguse ajaga on üldpilt 
kõigi kolme sihtrühma hinnangul muutunud 
pisut ilusamaks. Nii elanikud kui ka ametnikud 
arvavad, et altkäemaksu makstakse eelkõige 
protsesside kiirendamiseks (49% elanikest ja 
34% ametnikest) ning karistuste vältimiseks 
(46% elanikest ja 31% ametnikest). Ettevõtjad 
arvavad, et meelehea on levinud eelkõige 
riigihangetes (ca 40%), kusjuures riiki peetakse 
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Uuringu lühiversioon

korrumpeerunumaks kui omavalitsusi. 
Üldiselt aga arvatakse, et seaduste ostmine 
on sagenenud  – see viitab suurkorruptsiooni 
tajumise kasvule (elanikest 2016. a 23%, 2010. a 
19%; avalikust sektorist 2016. a 7% ja 2010. a 4%). 
Ametnike hinnangul on sagenenud altkäemaks 
ka riigihangetes (2016. a 27% ja 2010. a 21%). 

Meelehead küsitakse võrreldes 2010. 
aastaga vähem, aga nüüd makstakse 
rohkem. Meelehea on oluliselt vähenenud 
tehnoülevaatusel ja juhiloa saamisel, 
samas kokkupuuted meeleheaga 
tervishoius on jäänud enam-vähem 
samale tasemele

• 16% elanikest ning 5% ettevõtjatest väidab, et 
neilt on avalikke teenuseid kasutades küsitud 
altkäemaksu, kingitusi ja vastuteeneid. Need arvud 
on võrreldes kuue aasta taguse ajaga vähenenud 
(2010. a vastavalt 18% ja 10%). Altkäemaksu, 
vastuteeneid ja kingitusi eeldatakse elanike sõnul 
enim arstiga suheldes, kus kokkupuude meelehea 
küsimisega on jäänud enam-vähem samale 
tasemele kui 2010. aastal: vastavalt 8% ja 9%. Üle 
kahe korra vähem on aga neid, kes väidavad, et 
neilt on tehnoülevaatusel altkäemaksu küsitud: 
vastavalt 5% ja 11%. Oluliselt on kahanenud 

nende osakaal, kellelt on altkäemaksu küsitud 
juhiloa saamisel (6%-lt 2%-le).

• 9% elanikest ning 4% ettevõtjatest tunnistab ise 
meelehea pakkumist – need arvud on võrreldes 
varasemaga suurenenud (2010. a 7% ja 3%). 
Kasv on tulnud valdavalt kingituste arvel, kuigi 

Elanike ja ettevõtete juhtide kokkupuuted meeleheaga
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neid inimesi, kes arvavad, et kingitus võiks 
teenuse osutamist mõjutada, on vähem. Siiski 
usub enamik vastanud elanikke – 64% –, et 
peale maksmine või kingituste toomine mõjutab 
teenuse osutamist (2010. a 72%).
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Kokkupuude muud tüüpi korruptsiooniga 
on ettevõtjatel ja ametnikel vähenenud, 
aga elanikel pisut kasvanud. Kogetud 
korruptsioonist ei taheta rääkida

• Muud tüüpi korruptsiooniga on vahetult kokku 
puutunud 12% elanikest, 9% ettevõtjatest ning 
2% ametnikest. Ettevõtjate seas on võrreldes 
varasemaga toimunud märgatav kahanemine 
(2010. a 19%), elanike seas väike kasv (2010. a 
11%) ning ametnike hulgas väike vähenemine 
(2010. a 3%). Tänutäheks kinkimine on pisut 
enam levinud (9% elanikest) kui mõjutamiseks 
kinkimine (7% elanikest). Lisaks kingituste 
tegemisele on enim levinud korruptsioonivorm 
veel tutvuste kasutamine asjaajamiseks ja 
avalikust sektorist info saamiseks.

• 7% ettevõtjatest on kokku puutunud 
korruptsiooniga oma ettevõttes, näiteks oma 
võimu ära kasutanud, teinud kellelegi lubamatuid 
soodustusi vms. Seega puutuvad ettevõtjad 
sagedamini kokku korruptsiooniga oma 
ettevõttes (7%) kui meeleheaga avalikus sektoris 
(4–5%). Ent kui arvesse võtta ka muud tüüpi 
korruptsioon avalikus sektoris, siis sellega ollakse 
ikkagi rohkem kokku puutunud (9%).

• Korruptsiooniga kokku puutudes ei kipu 
ettevõtjad ega elanikud sellest palju rääkima. Kui 
üldse, siis eelistatakse sõpru ja kolleege, ent mitte 
õiguskaitsjaid. Ametnikud on traditsiooniliselt 
märksa varmamad õiguskaitset teavitama: 
ametnikest teavitab õiguskaitset 42%, teistest 1%.

Noored eristuvad endiselt

• Nooremad inimesed (üldjuhul alla 25-aastased) 
tunnevad korruptsiooni kehvemini ära – 
seda nii elanike kui ka ametnike hulgas (kuni 
35-aastased), samuti on nad selle suhtes 
tolerantsemad. Nooremad peavad korruptsiooni 
levinumaks ja nooremad ettevõttejuhid on 
korruptsioonialtimad. Korruptsiooni pärast 
muretsevad rohkem vanemad inimesed, samal 
ajal aga on korruptsioonile vastuvõtlikumad 
avalikus sektoris töötavad vanemad inimesed.

Korruptsioon ei eristu Eestis rahvuse järgi

• Mitte-eestlased muretsevad korruptsiooni pärast 
rohkem (korruptsiooni peab probleemiks 62% 
mitte-eestlastest ja 55% eestlastest) ja neil on ka 
rohkem kokkupuuteid meeleheaga (23% mitte-
eestlastest vs 12% eestlastest), aga eestlastel on 
rohkem kokkupuuteid muu korruptsiooniga 

(15% eestlastest ja 6% mitte-eestlastest), 
samuti on eestlased, s.h eestlastest ettevõtjad, 
korruptsiooni suhtes tolerantsemad ja samas 
ka korruptsioonialtimad. Kuigi eesti rahvusest 
elanikud ja ettevõtjad peavad võrreldes mitte-
eestlastega korruptsiooni rohkem levinuks, 
peavad mitte-eestlased korruptsiooni levinuks 
töökoha saamisel: 46% mitte-eestlastest ja 38% 
eestlastest.

Madalama haridusega inimesed eristuvad

• Madalama haridusega (põhiharidusega) 
inimesed on kehvemad korruptsiooni äratundjad, 
samal ajal peavad nad korruptsiooni suuremaks 
probleemiks kui teised. Ka madalama haridusega 
ettevõtjad peavad ametnike ja poliitikute 
äraostetavust suuremaks ettevõtluse takistuseks.

Geograafiliselt on pilt kirju

• Eristub Tartu piirkond, sest seal ja Põhja-Eestis 
peetakse korruptsiooni levinumaks. Üks huvitav 
erand on seotud arstijärjekorra koha ostmisega, 
kus Põhja-Eestis tajutakse probleemi kõige 
suuremana, samal ajal kui Tartu piirkonnas kõige 
väiksemana: vastavalt 61% ja 37%. Tartumaa 
elanikud on ka korruptsioonialtimad. 

Uuringu lühiversioon
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Virumaad eristab see, et seal muretsetakse 
korruptsiooni pärast rohkem, sealsed 
ettevõtjad ei tunne korruptsiooni ära ja on 
korruptsioonialtimad. Seal arvatakse teiste 
piirkondadega võrreldes, et altkäemaks on levinud 
töökoha saamiseks. Virumaal arvab 50% elanikest, 
et altkäemaksu makstakse töökoha saamiseks, 
samal ajal kui Tallinnas on see näitaja 35%.

Omal moel eristuvad nii linnad kui ka 
väiksemad kohad

• Kui linnades peetakse korruptsiooni rohkem 
levinuks ja selle pärast ja ka rohkem muretsetakse, 
siis väiksemates kohtades ja maapiirkondades 
suhtutakse korruptsiooni sallivamalt. Nii näiteks 
on ka maapiirkondades töötavad ametnikud 
korruptsioonialtimad: nendest 8% nõustuks 
altkäemaksu võtma, aga näiteks Tallinnas 6% ja 
mujal 4%.

Väiksemate ettevõtete juhid eristuvad

• Töötajate arvu mõttes väiksemate ettevõtete 
juhid tunnevad korruptsiooni ära kehvemini, 
samuti peavad nad korruptsiooni rohkem 
ettevõtluse takistuseks. Samas on oma ettevõttes 
korruptsiooniga kokku puutunud eelkõige 
suuremate ettevõtete juhid.

Sotsiaal- ja isikuteenindussektori 
ettevõtete juhid eristuvad

• Sotsiaal- ja isikuteenindussektori ettevõtete alla 
kuuluvad info ja side, kindlustus, kinnisvara 
jms tegevused. Selliste ettevõtete juhid peavad 
korruptsiooni levinumaks ja nad on ka rohkem 
kogenud korruptsiooni oma ettevõttes. Lisaks 
on nad ise varmamad korruptiivselt käituma. 
Kaubandus- ja majutussektori esindajad aga 
peavad korruptsiooni ettevõtluse takistuseks 
ning on samuti teistest enam kokku puutunud 
korruptsiooniga oma ettevõttes. Eelmises 
uuringus eristusid samuti eelkõige kaubandus-
teenindussektori ettevõtete juhid.

Avalikus sektoris eristuvad poliitikud

• Kuigi avaliku sektori töötajad teavad 
korruptsioonist rohkem, suhtuvad sellesse 
sallimatumalt ja on sellele vähem vastuvõtlikud, 
eristuvad nende hulgas poliitikud (riigikogu ja 
volikogude liikmed). Näiteks suhtuvad poliitikud 
korruptsiooni leigemalt: nii ametiauto kasutamist 
isiklikuks otstarbeks kui ka tutvuste kasutamist 
peavad nad märksa aktsepteeritavamaks kui 
teised. Nad on ka korruptsioonialtimad. 12% 
poliitikutest oleks ise nõus korruptiivselt 

käituma, kui ministeeriumides on see osakaal 
6%, õiguskaitseasutustes ja riigiametites 5% ning 
omavalitsustes 4%. Poliitikud usuvad sarnaselt 
õiguskaitseaustuste esindajatega, et nende 
institutsioonidele makstakse rohkem meelehead. 
Poliitikutest arvab nii 25%, õiguskaitsjatest 26%, 
aga näiteks omavalitsustest 13%. Poliitikutel 
koos omavalitsuste ja õiguskaitseametnikega 
on rohkem kokkupuuteid ka muud tüüpi 
korruptsiooniga.

Uuringu lühiversioon
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1. Kas inimesed teavad, mis on korruptsioon?

Selleks et mõnd nähtust uurida, on vaja teada, kuidas 
inimesed seda defineerivad. See aitab ka mõista 
korruptsiooni levikut: näiteks kui altkäemaksu ei 
peeta korruptsiooniks ja see on ühiskonnas levinud, 
siis väljendab see probleeme nii korruptsiooni 
äratundmisel kui ka legitimeeritud praktikaid. 

Küsitlusele vastajatel paluti järgmise viie olukorra puhul 
otsustada, kas tegu on korruptsiooniga (sulgudes on 
lühendid, millega kajastatakse situatsiooni joonistel):

• Ametnik võtab pärast teenuse osutamist 
tänutäheks vastu kingituse. (Kingitus)

• Ametnik võtab trahvi ärahoidmiseks, asjaajamise 
kiirendamiseks vms juhul vastu raha, kingituse 
või vastuteene. (Altkäemaks)

• Ettevõtja teeb erakonnale annetuse ja saab selle 
eest oma ettevõttele soodsa otsuse. (Poliitiline 
korruptsioon)

• Hangetega tegelev ametnik tellib asutusele 
arvuteid firmast, mille osanik on ta poeg (või 
muu lähikondlane). (Huvide konflikt)

• Ajakirjanik võtab ettevõtjalt vastu soodustuse, 
kingituse vms tänutäheks selle eest, et korraldab 
meediaväljaandes ettevõtjale soodsa või tema 
konkurendile ebasoodsa kajastuse (välja arvatud 
juhul, kui artikkel/tekst sisaldab viidet, et tegu on 
reklaamtekstiga). (Ajakirjandus)

Vastata tuli nelja palli skaalal: täiesti nõustun, pigem 
nõustun, pigem ei nõustu, üldse ei nõustu. Mida 
rohkem väitega nõustuti, seda paremini osatakse 
korruptsiooni ära tunda.

Tulemused näitavad, et üldiselt teatakse küll, mis 
on korruptsioon, ent oskus korruptsiooni ära 
tunda oleneb korruptsioonivormist. Peaaegu kõik 
vastajad teavad, et altkäemaks ametnikule ja annetus 
erakonnale vastuteene saamiseks on korruptsioon. 
Vähem saadakse aru, et huvide konflikt võib avalduda 
korruptsioonina. Huvide konfliktil on tendents 
muutuda korruptsiooniks, kui ei hoita ära isiklike 
ja ametikoha huvide põrkumist. Siinses uuringus 
tähendab see olukorda, kui ametnik tellib kaupu oma 
poja firmast – seda peab korruptsiooniks 63–88% 
vastajatest, kõige vähem elanikud, kõige enam avaliku 
sektori töötajad. Siiski on üllatav, et avaliku sektori 
töötajate hulgas, kus korruptsiooniteadlikkus on 
tervikuna parem, on 8% neid, kes ei pea niisugust 
olukorda korruptsiooniks. Võrreldes eelmise 
küsitlusega on olukord paremaks muutunud: siis 
ei pidanud sellist olukorda korruptsiooniks 10% 
avaliku sektori töötajatest. Lisaks on 4% neid avaliku 
sektori töötajaid, kes ei oska öelda, kas tegu on 
korruptsiooniga. Küsimustikus uuriti avaliku sektori 
töötajatelt ka vajadust täpsemate huvide konflikti 
juhtnööride järele – neid peavad vajalikuks pooled 

vastanutest (51%). Need avaliku sektori töötajad, kes ei 
pea huvide konflikti korruptsiooniks, näevad suuremat 
vajadust juhiste järele (58%) võrreldes nendega, kes 
oskavad huvide konflikti ära tunda (51%). 

Mõne korruptsioonivormi puhul on arvamuste spekter 
äärmiselt lai. Üks selline on kingitused, millel on 
hulk teisendeid, alustades tänukaardist või lilledest ja 
lõpetades märksa kallimate mõjutamiseks mõeldud 
kingitustega. Kingituse andmist ametnikule peab 
korruptsiooniks 46–71% vastanutest. Neid elanikke, 
kes peavad kinkimist korruptsiooniks, on vähem 
kui kuus aastat tagasi – toona pidas olukorda, kus 
ametnik võtab pärast teenuse osutamist tänutäheks 
vastu kingituse, korruptsiooniks 54%, nüüd aga 46% 
inimestest. Hiljem näeme, et võrreldes varasemaga 
on pisut (1%) suurenenud ka nende elanike osa, kes 
viivad ametnikele kingitusi.

Nagu varem tunnevad avaliku sektori töötajad 
korruptsioonivorme kõige paremini, elanikud kõige 
halvemini. Elanike hulgas on korruptsioonivormide 
äratundmise puhul märgata tagasiminekut ja 
nad tunnevad korruptsiooni ära varasemast pisut 
halvemini. Ettevõtjate ja avaliku sektori töötajatega on 
aga vastupidi. Detailsemaid tulemusi kajastab joonis 1.
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1. Kas inimesed teavad, mis on korruptsioon?

Joonis 1.  Korruptsiooni määratlemine: Mil määral te nõustute järgmiste väidetega, et tegemist on korruptsiooniga? 
(Nõustun: täiesti nõustun + pigem nõustun; ei nõustu: pigem ei nõustu + üldse ei nõustu)

Ei oska öeldaEi nõustuNõustun

69% 23% 7% 2010

81% 13% 6% 2010

65% 26% 8% 2010

90% 4%7% 2010

54% 4%42% 2010

64% 28% 8% 2016

81% 4%16% 2016

63% 33% 4% 2016

88% 111% 2016

46% 153% 2016

86% 6%8% 2010

94% 3%3% 2010

84% 10% 7% 2010

97% 3% 1 2010

66% 27% 8% 2010

89% 7% 5% 2016

96% 2%2% 2016

88% 8% 5% 2016

98% 11 2016

68% 26% 6% 2016

80% 17% 3% 2010

90% 8% 2% 2010

75% 22% 3% 2010

93% 6% 1 2010

62% 34% 4% 2010

86% 14% 2016

94% 4% 2% 2016

80% 17% 4% 2016

95% 5% 2016

71% 27% 2% 2016

Kingitus

Altkäemaks

Poliitiline korruptsioon

Huvide konflikt

Ajakirjanduse korruptsioon
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1. Kas inimesed teavad, mis on korruptsioon?

Sotsiaal-demograafiliste tunnuste analüüsimiseks 
moodustati nimetatud korruptiivsetest olukordadest 
koondindeks, mille põhjal saadi vastajate antud 
keskmised väärtused. Mida kõrgem on indeksi väärtus, 
seda kehvemini oskab vastaja korruptsiooni ära tunda. 
Selgus, et kehvemini tunnevad korruptsiooni ära 
järgmised rühmad.

Elanikud Ettevõtjad Avalik sektor
• nooremad  

(kuni 24–aastased 2,3 vs 
35–64-aastased 1,9)3

• väiksemate  
linnade elanikud  
(2,2, vs 1,7 suuremate 
linnade elanikud)4

• põhiharidusega inimesed 
(2,2, vs kõrgharidusega 1,8)5

• Põhja- (v.a Tallinn6) ja 
lääne-eestlased  
(2,2 vs virumaalased ja 
tartumaalased 1,8)

• need, kellelt on  
altkäemaksu küsitud  
(2,1 vs 2,0, kellelt ei ole)

• väiksema töötajate arvuga 
ettevõtete juhid (kuni 19 
töötajaga 1,5 vs teised 1,4)7

• mitte-eestlased  
(1,5 vs eestlased 1,4)

• need, kes ei ole kunagi 
töötanud avalikus sektoris 
(1,5 vs need, kes on 1,4)8

• virumaalased  
(1,6 vs 1,4 Tallinnas ja  
Tartu piirkonnas)

• nooremad  
(kuni 35-aastased 1,4 vs  
1,5 üle 35-aastased9)

3 P: 0,002
4 P: 0,000
5 P: 0,000
6 Tallinnas 2,0
7 P: 0,020
8 22% valimist on töötanud avalikus sektoris (N 111)
9 P: 0,000
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2. Kas inimesed aktsepteerivad korruptsiooni?

10 Nt elanike puhul Pearsoni korrelatsioon -0,207, p: 0,000, Näitaja on 
miinusmärgiga, kuna määratluse puhul väljendab indeksi madalam väärtus 
paremat ära tundmist, aktsepteerimise puhul väljendab madalam väärtus 
suuremat tolerantsi,

Kui korruptsiooni määratlemise puhul võib olla 
määrav vastaja elukogemus – kas osatakse olukorda 
korruptsiooniga seostada – siis käesolevas peatükis 
kajastatud aktsepteeritavus oleneb sellest vähem. 
Vastajal palutakse valida, kas talle on olukorrad 
aktsepteeritavad või mitte. Need kaks näitajat 
korreleeruvad omavahel, mis tähendab, et need, 
kes oskavad korruptsiooni paremini ära tunda, 
aktsepteerivad seda vähem.10

• Ettevõtja pakub eliitkooli direktorile turismireisi, 
et viimane aitaks ta pojal oma kooli pääseda. 
(Reis direktorile)

• Ametnik kasutab ametiautot isiklikuks 
otstarbeks. (Ametiauto)

• Ettevõtja helistab tuttavale ametnikule, et 
kiirendada ettevõte dokumentide menetlemist, 
mis on vahepeal takerdunud. (Helistamine)

• Haige pääseb operatsioonile eelisjärjekorras, 
sest arst on tema venna kursusekaaslane. 
(Operatsioonile)

• Ametnik lubab ettevõtjale vastutasu eest 
mõjutada kõrget ministeeriumiametnikku 
otsustama ettevõtjaga seotud projekti kasuks. 
(Mõjutamine)

Vastata sai nelja palli skaalal: täiesti aktsepteerin, 
pigem aktsepteerin, pigem ei aktsepteeri, üldse ei 
aktsepteeri. 

Sarnaselt korruptsiooni äratundmisega oleneb inimeste 
korruptsiooni talumise määr nii korruptsioonivormist 
kui ka sihtrühmast. 

Kõige vähem peavad korruptsiooni aktsepteeritavaks 
avaliku sektori töötajad ja kõige tolerantsemad on 
elanikud, ettevõtjad aga jäävad oma suhtumises 
vahepeale, kui välja arvata üks erand: ametniku 
ametiauto kasutamine isiklikuks otstarbeks. Ilmselt 
väljendub kehtivate normide erinevus avalikus ja 
erasektoris küsimusele antud vastustes. Võrreldes 
teiste eetiliselt küsitatavate olukordadega on 
suhtumine sellisesse väärkasutusse kõige kirjum. 
Niisugust käitumist ei pea aktsepteeritavaks 86% 
avaliku sektori töötajatest, 58% ettevõtjatest ja 62% 
elanikest. Selline teadmine on oluline kasvõi selleks, et 
kui erasektori töötaja läheb tööle avalikku sektorisse, 
toob ta selle sektori väärtused kaasa ka oma uude 
töökohta, ning kokkuvõttes viitab see vajadusele 
rääkida tööle asumisel sellised normid üle. Kui avaliku 
sektori töötajad on võrreldes 2010. aastaga selles 

küsimuses teadlikumaks muutunud (siis ei pidanud 
neist ametiauto väärkasutamist aktsepteeritavaks 
78%), siis teiste puhul on toiminud väike tagasilangus. 
2010. aastal ei aktsepteerinud ametiauto isiklikuks 
otstarbeks kasutamist 60% ettevõtjatest ja 68% 
elanikest, kusjuures ettevõtjate hulgas on kasvanud 
nende hulk, kes ei oska öelda, kas selline tegevus on 
lubatav või mitte (2010. a 2% vs 2016. a 5%). 

Olenemata sihtrühmast taunivad vastajad kõige 
rohkem altkäemaksu ja mõjuvõimuga kauplemist: 
seda ei aktsepteeri 89–98% vastajatest.
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2. Kas inimesed aktsepteerivad korruptsiooni?

Joonis 2.  Mil määral te järgmisi olukordi aktsepteerite? (Aktsepteerin: täiesti aktsepteerin + pigem aktsepteerin; ei aktsepteeri: pigem ei aktsepteeri + üldse ei aktsepteeri) 

Ei oska öeldaAktsepteerinEi aktspeteeri

60% 38% 2 2010

55% 44% 2 2010

86% 8% 6% 2010

91% 5% 4% 2010

70% 24% 6% 2010

58% 37% 5% 2016

62% 31% 7% 2016

95% 2 3% 2016

95% 4% 1 2016

74% 22% 4% 2016

78% 19% 3% 2010

73% 24% 3% 2010

98% 1 2 2010

1198% 2010

88% 10% 3% 2010

86% 11% 3% 2016

81% 16% 3% 2016

98% 11 2016

1198% 2016

91% 6% 4% 2016

68% 30% 3% 2010

55% 38% 7% 2010

81% 12% 6% 2010

85% 12% 3% 2010

67% 28% 4% 2010

62% 37% 1 2016

48% 49% 3% 2016

89% 8% 3% 2016

89% 8% 3% 2016

71% 26% 3% 2016Operatsioon

Reis direktorile

Helistamine

Mõjutamine

Ametiauto

Operatsioon

Reis direktorile

Helistamine

Mõjutamine

Ametiauto
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2. Kas inimesed aktsepteerivad korruptsiooni?

Avalikus sektoris eristuvad teistest poliitikud, s.t 
riigikogu ning linna- ja vallavolikogu liikmed (N: 95), 
kes suhtuvad korruptsiooni leigemalt – nii ametiauto 
kasutamist isiklikuks otstarbeks kui ka tutvuste 
kasutamist peavad nemad märksa aktsepteeritavamaks 
kui teised. Positiivses mõttes eristuvad teistest 
sagedamini aga õiguskaitseasutuste töötajad ja 
ministeeriumide töötajad. Näiteks ametiauto 
kasutamist isiklikuks otstarbeks peab aktsepteeritavaks 
23% poliitikutest, ent 8% õiguskaitsjatest.

Huvitav on ka see, et väiksema staažiga (kuni 1 
a) avaliku sektori töötajate hulgas (N: 120) on 
pisut suurem nende osakaal, kes ei oska öelda, kas 
nimetatud olukorrad on aktsepteeritavad – seda 
eelkõige just rohkem tõlgendamisvõimalusi pakkuvate 
olukordade ehk ametiauto kasutamise ja telefoniõiguse 
puhul. Näiteks ei oska neist 5% öelda, kas ametiauto 
kasutamine on aktsepteeritav, teistel on see 3% ringis. 
Üldiselt on aga mitteotsustajate osakaal kõikide 
olukordade puhul üsna väike: 0,5–5%.

Tabel 1.  Avaliku sektori töötjate rühmad, kellele on loetletud olukorrad täiesti ja pigem aktsepteeritavad

Ministeeriumid Riigiametid Õiguskaitse-
asutused

Poliitiline 
ametkond

Kohalik 
omavalitsus

Reis direktorile 0% 0,8% 1% 3% 1%
Ametiauto 9% 11% 8% 23% 11%
Helistamine 18% 13% 11% 25% 20%
Operatsioonile 6% 3% 6% 10% 7%
Mõjutamine 0% 0,6% 0,8% 1% 0,6%
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2. Kas inimesed aktsepteerivad korruptsiooni?

Sotsiaal-demograafiliste tunnuste analüüsimiseks 
moodustati nimetatud ebaeetilistest olukordadest 
koondindeks, mille põhjal saadi vastajate antud 
keskmised väärtused. Mida väiksem on indeksi väärtus, 
seda rohkem aktsepteerib vastaja korruptsiooni. 
Järgmises tabelis on näidatud korruptsiooni suhtes 
tolerantsemad rühmad.

Noored eristuvad oma leebemate hoiakute poolest 
juba teist uuringut järjest ning paraku pole olukord 
paremaks muutunud. Näiteks operatsioonijärjekorras 
tutvuste kaudu ette saamist pidas 2016. a 
aktsepteeritavaks 23% vastajatest, 2010. a aga 21%, 
tuttava ametniku kaudu asjaajamist pidas 2016. a 
aktsepteeritavaks 59%, ent 2010. a 44%.

Elanikud Ettevõtjad Avalik sektor
• Lõuna- ja Lääne-Eesti 

inimesed  
(2,9 vs virumaalased 3,0)11 

• väiksemates kohtades 
elavad inimesed (alevid, 
külad 2,9 vs suuremate 
linnade elanikud 3,3)12 

• eestlased  
(3,0 vs muulased 3,3)13 

• nooremad inimesed 
(15–24-aastastel 3,0 vs 3,2 
üle 65-aastastel)14 

• need, kellelt ei ole 
altkäemaksu küsitud  
(3,1 vs 3,2, kellelt pole)15 

• eestlased  
(3,3, vs 3,5 muulased)16 

• maapiirkonnas töötavad 
inimesed (3,5 vs mujal, kus 
indeksi keskmine 3,6–3,7)17 

• mehed (3,6 vs naised 3,7)18

• poliitiline ametkond  
(3,5 vs riigiametid 3,7)19

• lühema staažiga töötajad 
(alla 1 aasta töötanud 3,6 vs 
üle 16 aasta 3,7)

11 P: 0,000
12 P: 0,000
13 P: 0,000
14 Erinevused on väikesed mh tulenevalt skaala pikkusest, mis oli 1–4, 
15 P: 0,039
16 P: 0,001
17 P: 0,000
18 P: 0,000
19 P: 0,000
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2. Kas inimesed aktsepteerivad korruptsiooni?

Joonis 3.  Osakaal 15–24-aastastest, kes korruptsiooni aktsepteerivad [N: 95 (2016) ja N: 68 (2010)]

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

20102016

Helistamine Ametiauto Operatsioonile Mõjutamine Reis direktorile

59%

44% 43%
40%

23%
21%

11% 12%
8%

6%
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3. Vastajate valmisolek ise korruptiivselt käituda

Ühe küsimusega sooviti teada, mis põhjusel vastaja 
ise meelehead pakuks või vastu võtaks. Viimasena 
on antud variant „mitte ühelgi põhjusel“. Seega 
on mistahes põhjusel oma korruptiivse käitumise 
selgitamine tõlgendatav valmisolekuna käituda 
korruptiivselt. Olukorrad olid alljärgnevad.

Elanikele: „Teil on võimalus pakkuda ametnikule 
raha või vastuteenet, et pääseda karistusest (nt 
liikluseeskirja rikkumise eest) või kiirendada 
ametlikku asjaajamist.“ 

Ettevõtjatele: „Osalete riigihankekonkursil ja 
soovite hanget võita. Teil oleks võimalus pakkuda 
ametnikule soodustust (näiteks puhkusereisi) 
tema otsuse mõjutamiseks.“

Avaliku sektori töötajatele: „Olete ametnik, 
kes otsustab projektide rahataotluste üle. Üks 
rahataotleja pakub teile puhkusereisi, kui otsustate 
tema projekti kasuks.“

Selgus, et 27% elanikest, 19% ettevõtjatest ning 5% 
avaliku sektori töötajatest on valmis korruptiivselt 
käituma. See on oluliselt vähem kui kuue aasta eest: siis 
olid vastavad näitajad 34%, 35% ja 10%. Avaliku sektori 
ja ka ettevõtjate puhul on vähenemine (ettevõtjate 
puhul: peaaegu) kahekordne, elanike puhul 7%. 

Joonis 4.  Nende vastajate osakaal, kes käituksid hüpoteetilises olukorras korruptiivselt
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3. Vastajate valmisolek ise korruptiivselt käituda

Oma korruptiivset käitumist õigustatakse sihtrühmiti 
erinevalt: nii majanduslike, moraalsete kui ka 
kultuuriliste argumentidega. Elanikud arvavad 
peaaegu võrdväärselt, et muidu oleks olukord (karistus) 
neile kahjulik (16%), samas leiavad nad võrdväärselt, 
et korruptsiooniga ei tee nad ise kellelegi kahju (15%). 
Huvitav on see, et kui varem põhjendasid elanikud 
oma korruptiivset käitumist eelkõige sellega, et see 
on Eestis levinud, siis nüüd on see väide sageduselt 
alles kolmas. See justkui viitab, et korruptsiooni ei 
peeta enam nii levinuks, ja seda kinnitab ka hilisem 
peatükk, kus hinnatakse korruptsiooni leviku taju. 
Ettevõtjad põhjendavad, et altkäemaks on Eestis 
levinud praktika (27%) ehk teisisõnu nende sõnul asjad 
nii käivadki. Avaliku sektori töötajad põhjendavad 
sellega, et tehing oleks neile majanduslik võit (16%), 
seega küsimus on ratsionaalne rahaline vajadus. 
Seda kinnitab ka uuringu tulemus, mille kohaselt on 
korruptsioonialtimad väiksema sissetulekuga avaliku 
sektori töötajad.

Joonis 5.  Korruptiivse käitumise õigustused
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see on levinud praktika Eestis
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Korruptsioonialtimad on eelkõige järgmised rühmad.

Elanikud Ettevõtjad Avalik sektor
• eestlased  

(28% vs 24% mitte-eestlased)

• Tartu piirkonna inimesed  
(43% vs 15% Lääne-Eestis, 21% Virus, 24% 
Lõuna- ja Põhja-Eestis, 32% Tallinnas) 

• sotsiaal- ja isikuteenindussektori esindajad  
(28% vs 10% primaarsektor, 14% transpordi- ja side, 
20% ehitus-, 22% kaubandus-teenindussektor)

• väiksema käibega ettevõtete juhid  
(25% alla 20 000 euro käibega vs teised alla 21%)

• mitte-eestlased  
(27% vs 18% eestlased)

• Virumaa ettevõtete juhid  
(23% vs 17% Lõuna-Eesti, 19% Tallinna, 20% 
Põhja-Lääne)

• nooremad juhid  
(21% 31–45 a, 20% alla 30 a vs 17% üle 56 a ning 
18% 46–55 a)

• poliitikud  
(12% vs 6% ministeeriumid, 5% õiguskaitse ja 
riigiametid, 4% omavalitsused)

• maapiirkonnas töötavad  
(8% vs 6% Tallinn, 4% mujal)

• pikema staažiga  
(üle 10 a – 7% vs alla 6% teised)

• vanemad töötajad  
(üle 51 a 7% vs alla 6% teised)

• madalama sissetulekuga pereliikme kohta  
(alla 300 eurot – 9% vs 5% ülejäänud)

3. Vastajate valmisolek ise korruptiivselt käituda
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4. Kas korruptsioon teeb Eesti inimesi murelikuks?

Elanikelt uuriti, kui suureks probleemiks nad 
korruptsiooni peavad. Võrreldes mitme teise 
ühiskondliku probleemiga vaevab korruptsioon 
eestimaalaste südameid aina vähem. 57% vastanutest 
peab korruptsiooni väga või üsna suureks 
probleemiks, kusjuures tendents on paremuse poole, 
sest 2010. aastal oli see näitaja 68%, 2006. aastal 67% 
ja 2004. aastal 64%. Korruptsioonist olulisemateks 
probleemideks peetakse narkootikume, tööpuudust, 
arstiabi viletsat kättesaadavust, sisserännet ja 
kuritegevust tervikuna.

Joonis 6.  Kui suur on iga probleem teie arvates? (Nende elanike osakaal, kes vastasid „väga suur“ ja „üsna suur“)

20102016

80%
91%Narkootikumid

73%
99%Tööpuudus

71%
48%Arstiabi vilets kättesaadvus

69%Väljastpoolt Euroopat pärit  
põgenike tulek Euroopasse

67%
73%Kuritegevus

57%
68%Korruptsioon

54%
37%Elamispindade vähesus

42%
55%Keskkonna saastatus

38%Brexit

35%
37%Avalike teenuste madal kvaliteet
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4. Kas korruptsioon teeb Eesti inimesi murelikuks?

Korruptsiooni tajumine võib suuresti erineda 
vaba mõtlemise ja ajakirjanduse tingimustes: 
autokraatlikes riikides, kus võim on koondunud 
väikese ringi kätte ja vaba ajakirjandust pole, 
ent poliitiline korruptsioon on mõõtmatu, võib 
korruptsioon tunduda inimestele vähetähtis. Näiteks 
Valgevenes, kus meediavabadus puudub (Freedom 
House, 2016), on korruptsioon murekoht vaid 14%-
le elanikest (Transparency International, 2016), 
aga meediavabadusega Sloveenias on 59% inimeste 
arvates korruptsioon murekoht. Eestlaste puhul oli see 
näitaja 25%, mis on suurem kui Valgevenes. Sloveenia 
ega Eesti korruptsioon pole meie standardite järgi 
hullem kui Valgevenes, aga viimases probleemi 
justkui pole. Sloveenias räägitakse korruptsioonist 
ja riigi suutmatusest sellega hakkama saada palju, 
ent Valgevene ajakirjandus, mis pole vaba, sellest 
ei räägi. Teisalt tekib vaba ajakirjandusega riikides 
ülevõimendamise efekt: korruptsiooni levik võib 
tunduda hullem, kuna sellest räägitakse palju.

Eesti elanikest peavad korruptsiooni tõsisemaks 
probleemiks:

• virumaalased  
(73% vs 46% tallinlastest)20

• mitte-eestlased  
(62% vs 55% eestlastest)21

• suurtes linnades, v.a Tallinnas, elavad inimesed 
(73% vs 46% tallinlastest)22

• 50–64-aastased  
(70% vs 48% kuni 30-aastastest) 

• põhiharidusega inimesed  
(69% vs 50% kõrgharidusega)23

• väiksema sissetulekuga inimesed  
(59% nendest, kelle sissetulek kuni 800 eurot 
pere kohta vs 47% üle 800 euro)

• kellelt on viimasel aastal meelehead küsitud 
(64% vs 56%, neist, kellelt pole küsitud)

Ettevõtjatelt uuriti murekohti veidi teisi nurga alt ning 
neilt sooviti teada, kui suureks probleemiks on ametnike 
ja poliitikute äraostetavus. Selgus, et võrreldes näiteks 
tööjõupuudusega (seda pidas ettevõtluse takistuseks 
50% vastanutest) ja seaduste pideva muutmisega (48%) 
on need märksa väiksemad probleemid. Siiski peetakse 
poliitikute ja ametnike ebapädevust piisavalt suurteks 
murekohtadeks, et leida koht probleemide esinelikus: 
vastavalt 43% ja 40%. Hinnangud ametnikele on ajaga 
mõnevõrra paranenud, aga selle arvel on muutunud 
negatiivsemaks hinnangud poliitikutele. Näiteks 
kui 2010. aastal pidas poliitikute äraostetavust ja 
erapoolikust ettevõtluse takistuseks 20% vastanutest, 
siis nüüd 25%. Ka pädevuse hinnangutes on toimunud 
sarnased muutused: poliitikute ebapädevust pidas 
2016. aastal ettevõtluse takistuseks 43%, aga 2010. 
aastal 36%.

20 Hi-ruut: 28,9; p: 0,001
21 Hi-ruut: 11; p: 0,004
22 Hi-ruut: 28,4; p: 0,000
23 Hi-ruut: 21,8; p: 0,005
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4. Kas korruptsioon teeb Eesti inimesi murelikuks?

Joonis 7.  Kui suureks peate iga järgmist tegurit ettevõtte arengu takistajana? 
(Nende ettevõtjate osakaal, kes pidasid seda väga või üsna tõsiseks takistuseks)

20102016

Ametnike ja poliitikute äraostetavust ja erapoolikust 
peavad ettevõtluse takistuseks pigem:

• väiksemate ettevõtete juhid (kuni 19 töötajaga 
ettevõttes keskmine 3,0 vs üle 50 töötajaga 
ettevõttes 3,3)

• keskharidusega juhid (keskharidusega vastajate 
indeksi keskmine väärtus 2,9 vs kõrgharidusega 
vastajatel 3,2)

• põllumajandus- ning kaubandus- ja 
majutussektori esindajad (keskmised kummalgi 
3,0 vs sotsiaal- ja teenindussektoriga 3,3)

• väljastpoolt Tallinna pärit ettevõtjad (mujal 
3,0–3,1 vs Tallinnas 3,2)

50%
37%Kvalifitseeritud tööjõu puudus

48%
49%Seadusandluse pidev muutmine

43%
36%Poliitikute ebapädevus

40%
43%Ametnike ebapädevus

39%
42%Asjaajamise bürokraatlikkus

38%
33%Seadusandluse jäikus

27%
32%Ametlike protseduuride kallidus

20%
25%Poliitikute äraostetavus 

ja erapoolikus

22%
24%

Ametnike äraostetavus  
ja erapoolikus
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5. Kas korruptsiooni peetakse levinuks?

Korruptsiooni leviku taju uurides tuleb meeles pidada, 
et see näitaja on ilmselt üle hinnatud ja tegelikult on 
korruptsiooni vähem, sest taju väljendab peale oma 
kogemuste ka tuttavate ja sõprade kogemusi ning 
ajakirjanduses kajastatut, samuti kogetud ja tajutud 
ebaõiglust. Teisalt, eeldades, et isiklikku kokkupuudet 
ei kiputa alati tunnistama, annab taju väärtuslikku 
lisainfot korruptsiooni esinemise kohta.

Elanike arvates antakse meelehead enim ametlike 
protsesside kiirendamiseks, trahvide ja karistuste 
ärahoidmiseks, riigihanke võitmiseks, arsti juurde 
pääsemiseks ja töökoha saamiseks. Nende teenuste 
puhul peab korruptsiooni tõenäoliseks 41–49% 
inimestest. Võrreldes varasemaga on pilt muutunud 
üldiselt paremaks ja korruptsiooni tajutakse harvemini 
kui kuus aastat tagasi, välja arvatud seadusloome 
puhul, kus nüüd usutakse seaduste ostmisse rohkem 
(2016 – 23% ja 2010 – 19%). 

Joonis 8.  Millistel järgmistel eesmärkidel antav altkäemaks raha, kinkide või vastuteenete näol on Eestis levinud?
Kas altkäemaks … on Eestis levinud? (Nende elanike osakaal, kes arvasid, et altkäemaks on levinud)

20102016

28%Konkurendile kahjuliku või enda ettevõttele 
soodsa kajastuse saamiseks meediaväljaannetes 

(va tavaline ostetud reklaam)

49%
47%

Ametlike protsesside kiirendamiseks

46%
53%

Trahvide ja muude karistuste ärahoidmiseks

46%
50%

Riigihanke saamiseks

44%Arsti juures järjekorras ette saamiseks

41%
41%

Töökoha saamiseks

35%
42%

Soodsateks otsusteks (s.h. kohtuotsusteks)

32%Kooli- või lasteaia koha saamiseks

23%
19%

Seaduste muutmiseks

17%
11%Ei oska öelda

2%
1%

Mõnel muul eesmärgil
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5. Kas korruptsiooni peetakse levinuks?

Tabel 2  Millistel järgmistel eesmärkidel antav altkäemaks raha, kinkide või vastuteenete näol on Eestis levinud?
(Nende elanike osakaal, kes arvasid, et altkäemaks on levinud)

Eesmärk
Piirkond Rahvus

Tallinn Põhja-Eesti Lääne-Eesti Tartu prk Lõuna-Eesti Virumaa Eestlane Muu
Trahvide ja muude karistuste ärahoidmiseks 45% 40% 58% 57% 46% 41% 50% 39%
Seaduste muutmiseks 30% 27% 18% 39% 17% 4% 27% 16%
Ametlike protsesside kiirendamiseks 53% 56% 41% 70% 43% 33% 56% 35%
Töökoha saamiseks 35% 42% 34% 44% 44% 50% 38% 46%
Soodsateks otsusteks (sh kohtuotsusteks) 33% 31% 39% 56% 29% 29% 37% 30%
Kooli- või lasteaiakoha saamiseks 39% 29% 30% 42% 29% 19% 33% 30%
Arsti juures järjekorras ette saamiseks 43% 61% 41% 37% 40% 38% 46% 40%
Riigihanke saamiseks 45% 48% 45% 63% 39% 42% 52% 33%
Konkurendile kahjuliku või enda ettevõttele 
soodsa kajastuse saamiseks meediaväljaandes 27% 40% 20% 51% 22% 9% 32% 19%

Mõnel muul eesmärgil 1% 4%   2% 3% 2% 1%

Elanikest peavad altkäemaksu rohkem levinuks:24 

• nooremad (94% 15–24 a, 92% 25–34 a, 91% 
35–49 a vs 81% üle 65 a, 86% 50–64 a)

• suuremate linnade elanikud  
(93% vs 87–89% mujal)

• eestlased (90% vs 86% mitte-eestlased)
• Tartu piirkonna ja Põhja-Eesti elanikud 

(mõlemad 94% vs 86% Lõuna- ja Lääne-Eestis, 
89% Virumaal ja 87% Tallinnas)

24 Nende näitajate väljatoomiseks arvutati altkäemaksu leviku indeks, kuhu arvestati kõik need, kes vähemalt ühe loetletud teenuse puhul pidasid altkäemaksu levinuks,

Virumaal arvatakse teiste piirkondadega võrreldes 
rohkem, et meelehead makstakse töökoha saamiseks. 
Rahvusi kõrvutades on näha muulaste ja eestlaste erinev 
arvamus korruptsiooni leviku kohta töökoha saamisel: 
muulastest 46% ja eestlastest 38% arvab, et meelehea on 
levinud töökoha saamiseks. Seega tööpuuduse probleem 
Virumaal võib väljenduda muu hulgas eelkõige mitte-
eestlaste skeptilises arvamuses ausate töölesaamise 
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5. Kas korruptsiooni peetakse levinuks?

Joonis 9.  Millistel järgmistel eesmärkidel antav altkäemaks nii raha, kinkide kui ka vastuteenete näol on teie
arvates teie asutuse või institutsiooni suhtes levinud? (Küsiti vaid nendelt avaliku sektori töötajatelt, 
kes arvasid, et nende asutustele makstakse altkäemaksu)

20102016

võimaluste kohta. Ida-Virumaal oli 2015. aastal töötus 
11%, samas Läänemaal, kus tööpuudus oli võrdne Ida-
Virumaaga, ei usu inimesed altkäemaksu maksmisse 
töökoha saamiseks. Kusjuures teiste avalike teenuste puhul 
peavad eestlased teistega võrreldes korruptsiooni enam 
levinuks. Teine huvitav erand on seotud arstijärjekorra 
koha ette ostmisega, kus Põhja-Eestis tajutakse probleemi 
kõige suuremana, samal ajal kui Tartu piirkonnas kõige 
väiksemana: vastavalt 61% ja 37%. 

Avaliku sektori töötajad usuvad, et meeleha on enim 
levinud ametlike protsesside kiirendamiseks, karistuste 
ärahoidmiseks ja riigihangete saamiseks. Aasta-aastalt 
on kasvanud nende avaliku sektori töötajate osa, 
kes arvavad, et korruptsioon on levinud riigihanke 
saamiseks. Võrreldes varasemaga usutakse rohkem, et 
ostetakse seadusi ja töökohti. Küsimusele altkäemaksu 
leviku kohta vastas 18% valimist (N: 186), et tema 
asutustele makstakse meelehead; 30% oli kindel, et 
asutustele ei maksta altkäemaksu, ja 50% ei osanud seda 
öelda. 2010. aastal arvas 20% avaliku sektori töötajatest, 
et nende austustele makstakse altkäemaksu.

Arvatakse, et altkäemaksu makstakse eelkõige 
protsesside kiirendamiseks (34%), kusjuures kuus 
aastat tagasi usuti, et seda tehakse eelkõige karistustest 
hoidumiseks – siis pidas seda levinuks 46% ettevõtete 
juhtidest, nüüd aga 31%. 

34%
32%Ametlike protsesside kiirendamiseks

31%
46%Trahvide jm karistuste ära hoidmiseks

27%
21%Riigihangete saamiseks

25%
35%Soodsateks otsusteks

13%
9%Töökoha saamiseks

4%
7%Seaduste muutmiseks

4%
7%Mõnel muul eesmärgil
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5. Kas korruptsiooni peetakse levinuks?

Õiguskaitseasutustes ja poliitikute hulgas on rohkem 
neid, kelle arvates makstakse nende institutsioonidele 
meelehead: vastavalt 26% ja 25%, võrreldes näiteks 
omavalitsuste 13%-ga.

Joonis 10.  Nende avaliku sektori töötajate osakaal, kelle hinnangul makstakse nende austustele altkäemaksu
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5. Kas korruptsiooni peetakse levinuks?

Ettevõtjate hinnangul on meelehea enim levinud 
riigihangetel, kusjuures sarnaselt varasemate aastatega 
nähakse riigi tasandil suuremat probleemi kui 
kohalikul tasandil. 51% arvab, et altkäemaks on levinud 
riigiasutustes, 47% omavalitsustes ning kokku arvab 
55% ettevõtjatest, et altkäemaksud on levinud riigis või 
omavalitsustes. Positiivne on see, et sarnaselt elanikega 
tajutakse korruptsiooni seekord vähem kui kuus aastat 
tagasi – siis olid vastavad näitajad 74% ja 64%.

Ettevõtjatest peavad altkäemaksu levinuks pigem:

• eestlased (57% vs 46% mitte-eestlastest)
• tallinlased (56% vs teised piirkonnad 54%)
• sotsiaal- ja isikuteenindussektori ettevõtete juhid 

(67% vs 43% põllumajandus jne, 49% ehitus jne, 
58% kaubandus-teenindus, 60% transport ja side)

Joonis 11. Kui levinud on teie arvates … riigiasutuste/omavalitsuste ja ettevõtete vahel?  
(Nende ettevõtjate osakaal, kelle arvates on see laialt või üsna levinud)

20102016

Altkäemaksu või pistise 
nõudmine või pakkumine 

Ri
ik 27%

32%
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V
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Soodustuste ostmine
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6. Kui paljud inimesed on meelehead 
maksnud ja kui paljudelt on seda küsitud?

Uuringus on korruptsioon jaotatud laias laastus 
kaheks – meelehea ja muu korruptsioon – ning 
uuritud on kokkupuuteid mõlemaga. Meelehea 
sisaldab kinkimist, vastuteenet, peale maksmist, laiem 
korruptsioon nii poliitkorruptsiooni, huvide konflikti, 
altkäemaksu kui muid vorme. Uuritud on nii isiklikku 
kui ka tajutavat kokkupuudet, s.t seda, mida vastajad 
arvavad teisi tegevat.

Elanikest tunnistab 16%, et neilt on altkäemaksu, 
kingitusi ja vastuteeneid küsitud (N: 78) (s.o osakaal 
vastajatest, kellelt on vähemalt üks kord viimase 
aasta jooksul ükskõik mis teenuse puhul altkäemaksu 
küsitud). Altkäemaksu küsimist tunnistavate vastajate 
osakaal on võrreldes 2010. aastaga pisut vähenenud: 
siis oli osakaal 18%.

Teenusele „peale maksnud“ pole enda sõnul mitte 
keegi, küll aga tunnistatakse kinkimist ja vastuteeneid. 
9% inimestest väidab, et on toonud ametnikule 
kingituse või osutanud vastuteene. 10% inimestest 
väidab teadvat teisi, kes on ametnikele peale maksnud. 

Joonis 12. Elanike kokkupuuted meeleheaga
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6. Kui paljud inimesed on meelehead 
maksnud ja kui paljudelt on seda küsitud?

Joonis 13.  Meelehea vormid

200620102016

Olen toonud kingituse 6%
5%

7%

6%
10%

12%

Tean inimest(i), kes on „peale 
maksnud” või toonud kingituse

2%Olen osutanud vastuteene

1%
3%Olen „peale maksnud”

Kinkimise osakaal on võrreldes varasemaga pisut 
kasvanud, samas on vähenenud raha osa meeleheas. 
Kingitusi ja vastuteeneid teevad elanikud üldjuhul 
omal algatusel (58%) ning vaid 5% väidab, et on teinud 
seda ametniku algatusel. See viitab, et kinkimise ja 
vastuteenete surve tuleb nii-öelda pakkumise poolelt 
ehk elanikelt, mitte ametnike nõudmistest. Enamik – 
64% elanike küsitlusele vastanutest – usub, et peale 
maksmine või kingituste toomine mõjutab teenuse 
osutamist. Usk altkäemaksu mõjusse on kõige enam 
seotud vastaja rahvusega: eestlastest 66% ning teistest 
34% usub, et korruptsioonil on mõju.25 Positiivsena 
on see, et võrreldes varasemaga usub vähem elanikke, 
et peale maksmine või kingituse toomine mõjutab 
teenuse osutamist – 2010. aastal uskus seda 72% 
vastanutest.

25 r: -,157; p:0,01
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6. Kui paljud inimesed on meelehead 
maksnud ja kui paljudelt on seda küsitud?

26 Nendest vastajate osakaal, kes ei vastanud „pole selle teenusega kokku 
puutunud“ või „ei oska öelda“

27 Hii-ruut: 4,8; p: 0,027
28 Hii-ruut: 9,5; p: 0,002

2010
2016

Arstidega suheldes

Tehnoülevaatusel

Kooli või ülikooliga suheldes

Lasteaiaga suheldes

Linna- või vallavalitsusega suheldes

Politseiga suheldes

Sotsiaal- ja toimetulekutoetustega seoses

Juhiloa saamisel / sõiduki registreerimisel

Piiri ületades

Kohtuga suheldes

Passi või ID-kaardi väljastamisel

Maksudega seoses

Mõne muu avaliku teenuse puhul

Joonis 14. Kui tihti on ametnikud teile viimasel aastal järgmisi avalikke teenuseid pakkudes andnud märku, et sooviksid saada altkäemaksu raha, kingituste või vastuteenete 
näol? See ei tähenda, et te sellele soovile ka reageerisite. Kas altkäemaksu on soovitud ...? (Nende vastajate osakaal, kes vastasid: iga kord, sageli, harva.26)

Elanikest tunnistavad meelehea nõudmist enam:

• mehed  
(19% vs 12% naistest)27

• mitte-eestlased  
(23% vs 12% eestlastest)28

• tallinlased  
(21% vs 14% väiksemad asulad, alevikud)

• keskealised  
(35–64-aastased 17–18% vs 13% üle 65-aastastest)

• need, kes arvavad, et altkäemaksul võiks mõju 
olla (18% vs 13% neist, kes mõjusse ei usu)
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6. Kui paljud inimesed on meelehead 
maksnud ja kui paljudelt on seda küsitud?

Ettevõtjatelt uuriti nii seda, kui palju nad on meelehead 
pakkunud, kui ka seda, kui palju neilt on küsitud. 4% 
(N: 18) ettevõtjatest väitis, et on viimase aasta jooksul 
nimetatud asutustega suheldes maksnud töötajatele 
peale, teinud kingituse või vastuteene. 2010. aastal 
oli see näitaja 3%. Meelehea andjatest pisut suurem – 
5% (N: 25) – on nende ettevõtjate osakaal, kellelt on 
avalikke teenuste eest soovitud altkäemaksu, kingitusi 
või vastuteeneid, ent see näitaja on kuue aastaga 
kaks korda kahanenud. Nagu ka elanike puhul tuleb 
meelehea maksmise algatus eelkõige maksjatelt endilt, 
s.t 28% tegi seda omal algatusel ja 15% ametniku 
algatusel. Kuna meeleheaga kokku puutunud 
ettevõtjate arv on väike, siis täpsemalt andmeid 
sotsiaal-demograafiliste tunnuste ja avalike teenuste 
kaupa ei vaadata.

Joonis 15.   Ettevõtjate kokkupuude meeleheaga
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7. Kui paljud inimesed on kokku puutunud teiste 
korruptsioonivormidega peale meelehea?

Küsitluses uuriti ka seda, milliste korruptsiooni-
vormidega on vastajad veel kokku puutunud. Nendeks 
vormideks olid näiteks huvide konflikt, „käsi peseb 
kätt“, erakonna toetamine vastutasuks soodsa otsuse 
eest, altkäemaks ametnikule karistusest pääsemiseks 
jne. Samuti uuriti kokkupuuteid ametnikule 
tänutäheks kingituse viimisega. 

Elanikest on vähemalt ühe korruptsioonivormiga 
viimasel aastal isiklikult kokku puutunud 12% 
vastajatest, samal ajal kui teiste kogemusi teab 35%.29  
Varasema uuringu järgi olid need näitajad 11% ja 
38%, seega pisut on kasvanud isiklikud kogemused, 
vähenenud aga teiste kogemused (s.t taju).

Kõige enam – 9% vastanutest – ongi elanikud ise 
kokku puutunud tänutäheks kingituse viimisega. See 
on pisut rohkem kui eelmises peatükis nimetatud 
7%, kes tunnistasid ametnikule kingituse toomist. 9% 
ja 7% eristab see, et esimesel juhul uuriti tänutäheks 
kinkimist, teisel juhul mõjutamiseks toodud kingitust, 
ja selgus, et kogemustes suuri erinevusi ei ole ning 
ainult pisut rohkem kingitakse tänutäheks. Sageduse 
järjekorras ollakse veel kokku puutunud tutvuste 
kaudu asjaajamisega, millega on isiklikke kogemusi 
5%-l vastajatest ja 15% teab kedagi teist.

Joonis 16. Kas olete viimase aasta jooksul järgmistes situatsioonides osalenud või olnud selle tunnistajaks (ehk 
teate kedagi, kes on osalenud või kokku puutunud)? (Elanikud)

Teab kedagiIse osalenud

Kingitus 2010
2016

Käsi peseb kätt 2010
2016

Altkäemaks 2010
2016

Tutvused
2010
2016

Siseinfo
2010
2016

Poliitiline korruptsioon 2010
2016

Huvide konflikt
2010
2016

Mõni muu 2010
2016

9%
6%

5%
4%

2%

2%

2%

1
1

1

1
1

1

1

1 1

20%
21%

15%
23%

13%
22%

16%
20%

13%

8%

9%

7%

21%

19%

16%

29 Kui tänutäheks kinkimine koondtunnusest välja jätta – tänutäheks kingituse 
viimist pidas mäletatavasti korruptsiooniks 46% vastajatest – väheneb isiklik 
kokkupuude korruptsiooniga 8%-le (teiste kogemused 30%-le),
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7. Kui paljud inimesed on kokku puutunud teiste 
korruptsioonivormidega peale meelehea?

Elanikest on isiklikult korruptsiooniga rohkem kokku 
puutunud30:

• väiksemates linnades elavad inimesed  
(26% vs 12% tallinlased ja 6% suuremate linnade 
elanikud)31

• Lõuna-Eesti inimesed  
(26% vs 5% virumaalased ja 7% põhjaeestlased)32 

• eestlased  
(15% vs 6% muulased)33

• need, kes peavad korruptsiooni suureks mureks 
(16% vs 8%, kes ei pea)34

• need, kellelt on altkäemaksu küsitud  
(21% vs 11%, kellelt ei ole)35

Enamik inimesi ei ole korruptsiooni tõttu kannatada 
saanud – vastupidist väidab 5% vastajatest, kes on enda 
sõnul saanud materiaalselt või moraalselt kannatada.

30 Moodustati uus koondtunnus kõikidest nendest, kes olid isiklikult 
korruptsiooniga kokku puutunud, sh hõlmates uude tunnusesse ka tänutäheks 
kingituse tegemise,

31 Hi-ruut: 22; p: 0,000
32 Hi-ruut: 18; p: 0,003
33 Hi-ruut: 9; p: 0,003
34 Hi-ruut: 9; p: 0,011
35 Hi-ruut: 6; p: 0,015
36 Kui kingitused välja jätta, siis on kokkupuute näitajad 7% ja 38%

Joonis 17. Kas olete viimase aasta jooksul järgmistes situatsioonides isiklikult osalenud või olnud selle 
tunnistajaks (teate kedagi, kes on osalenud või kokku puutunud)? (Ettevõtjad)
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7. Kui paljud inimesed on kokku puutunud teiste 
korruptsioonivormidega peale meelehea?

Ettevõtjatest on 9% ise korruptsiooniga kokku 
puutunud, 39% on seda teinud kaudselt.36 Võrreldes 
varasemaga on see märkimisväärne vähenemine: siis 
oli isikliku kokkupuute osakaal 19% ja kaudne 43%. 

Ettevõtjatel on enim isiklikke kogemusi kinkimisega 
(4%), tutvuste kaudu info saamisega (4%), ametniku 
info ärakasutamisega (1%) ning „käsi peseb kätt“ 
olukorraga, kus ametnik osutab teenust vastuteene eest 
(1%). Selles loetelus ei ole olulisi muutusi võrreldes 
2010. aastaga ning märkimisväärne on tutvuste 
kasutamise vähenemine 12%-lt 4%-le ja tänutäheks 
kingituste viimine 8%-lt 4%-le. 

Joonis 18.  Elanike ja ettevõtjate vahetud ja kaudsed kokkupuuted korruptsiooniga viimase aasta jooksul
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7% ettevõtjatest on kokku puutunud korruptsiooniga 
oma ettevõttes (varem 8%), näiteks on töötaja oma 
võimu ära kasutanud, teinud kellelegi lubamatuid 
soodustusi või muud sellist. See näitaja on pisut 

7. Kui paljud inimesed on kokku puutunud teiste 
korruptsioonivormidega peale meelehea?

Avaliku sektori korruptsiooniga Korruptsiooniga oma ettevõttes
• naised (15% vs 8% mehed)

• eestlased (11% vs 2% muulased)

• suuremate ettevõtete juhid (13% üle 50 
töötajaga vs 8% alla 20 töötajaga)

• Põhja- ja Lääne-Eesti ettevõtete juhid 
(13% vs tartu ja Lõuna-Eesti 9% ja 
Tallinn 8%)

• selliste ettevõtete juhid, kus välismaist 
kapitali on vähem (välismaist kapitali 
alla poole – 19% vs 5% neist, kus on 
välismaist kapitali üle poole)

• suuremate ettevõtete juhid (12% üle 50 töötajaga 
ettevõtete juhid vs 2% alla 20 töötajaga)37 

• kaubandus- ja teenindussektori ning sotsiaal- ja 
isikuteenindussektori ettevõtete juhid (vastavalt 11% 
ja 12% vs ehitus, transport, side 4%)

• selliste ettevõtete juhid, kus välismaist kapitali on 
rohkem (välismaist kapitali üle poole – 12% vs 6%, 
kus on ainult Eesti kapital)

Ettevõtjatest on isiklikult korruptsiooniga rohkem kokku puutunud järgmised rühmad.

37 Hi-ruut: 10; p: 0,006

Avaliku sektori töötajatest on 2% isiklikult korrupt-
siooniga kokku puutunud, 12% teab mõnd teist 
avaliku sektori töötajat, kes on korruptsiooniga kokku 
puutunud. Ka avaliku sektori töötajate korruptsiooniga 
kokkupuute näitajad on võrreldes varasemaga 
kahanenud: 2010 olid need vastavalt 3% ja 17%.

Kuna isikliku kokkupuute osakaal oli väike, põhineb 
sotsiaal-demograafiliste tunnuste analüüs sellel 15%  
vastajatest, kel oli korruptsiooniga nii isiklikke kui ka 
kaudseid kokkupuuteid.

väiksem kui avaliku sektori korruptsiooniga 
kokkupuutujate arv (9%), aga suurem kui meeleheaga 
kokkupuutunute arv (4–5%).
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7. Kui paljud inimesed on kokku puutunud teiste 
korruptsioonivormidega peale meelehea?

38 Erineb joonisel toodud 2% ja 12% liitmistehtest (14%), kuna joonisel pole 
arvestatud komakohti,

39 Hi-ruut: 8; p: 0,006
40 Hi-ruut: 11; p: 0,001
41 Hi-ruut: 35; p: 0,000

Joonis 19. Avaliku sektori töötajate kokkupuuted korruptsiooniga Avaliku sektori töötajatest on korruptsiooniga kokku-
puuteid rohkem:

• meestel (19% vs 13% naised)39 
• neil, kel lisaks avaliku sektori töökohale ka mõni 

muu töökoht (24% vs 13%, kel pole teist tööd)40

• poliitikutel, omavalitsus- ja õiguskaitseametnikel 
(22%, 21%, 20% vs ministeeriumid 4%, 
riigiametid 12%)41

Peale selle tunnistab avaliku sektori töötajatest 
kokkupuuteid huvide konfliktiga 19%. Need avaliku 
sektori töötajad, kes lisaks põhitöökohale töötavad 
ka mujal, puutuvad rohkem huvide konfliktiga 
kokku. Nendest 24% tunnistab huvide konfliktiga 
kokkupuutumist (õigemini nad ei nõustu väitega, et 
neil ei tule töös huvide konflikti ette), teistest 18% .
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Korruptsiooniga kokku puutudes ei tehta suurt 
midagi: 51% elanikest ja 28% ettevõtjatest ei rääkinud 
juhtumist kellelegi. Mõned rääkisid sõpradele või 
kolleegidele: nii tegi 15% ettevõtjatest ja 20% elanikest. 
Õiguskaitsjatele teatas vaevalt 1% vastajatest. 

Avaliku sektori töötajad erinevad oluliselt ettevõtjatest 
ja elanikest: nendest 29% rääkis lähedastele, aga suisa 
42% teatas õiguskaitsjatele ja 4% tegi mõlemat. Nii on 
see olnud ka varem, kui õiguskaitseasutuste teavitajate 
hulk oli avalikus sektoris kõige suurem (2010. a 13%). 
Muus osas on võrreldes varasemaga kasvanud nende 
elanike hulk, kes ei räägi korruptsioonist kellelegi 
(2010. a 45%), aga ettevõtjate hulgas on see osakaal 
vähenenud (34%).

8. Mida tehakse, kui korruptsiooniga kokku puututakse?
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9. Tagasiside ametnike kohta

• 42% avaliku sektori töötajatest on oma palga ja 
lisatasudega rahul (2010. a 42%). 

• 57% avaliku sektori töötajatest arvab, et ta 
töökoht on kindel ja stabiilne (2010. a 62%).

• 24% avaliku sektori töötajatest arvab, et tal on tänu 
töökohale ühiskonnas kõrge staatus (2010. a 24%).

 
• 76% avaliku sektori töötajatest väidab, et 

ülemused pole talle kunagi erapoolikute otsuste 
tegemiseks survet avaldanud (2010. a 74%).

• 79% ettevõtjatest ja 70% elanikest arvab, et 
ametnikud on viisakad ja abivalmid (2010. a 
vastavalt 80% ja 66%).

• 76% ettevõtjatest ja 65% elanikest arvab, et 
ametnikud on asjatundlikud (2010. a 74% ja 65%).

• 54% ettevõtjatest ja 55% elanikest arvab, et 
erasektoris on parem teenindus kui avalikus 
sektoris (2010. a 59% ja 47%).

• 61% ettevõtjatest ja 52% elanikest ja 68% avaliku 
sektori töötajatest arvab, et ebaeetiliselt käituv 
avaliku sektori töötaja on hullem kui erasektori 
oma (2010. a 73%, 56%)42.

• 50% avaliku sektori töötajatest pole kursis 
veebilehega www.korruptsioon.ee, selle sisuga 
on tutvunud 17% (2010. a 87% ja 5%). Ettevõtjate 
seas on vastavad näitajad 16% ja 6% (17% ja 8%) 
ning elanike seas 7% ja 3% (2010. a 8% ja 5%).

42 Avalik sektor võrdluseks puudub.

Avaliku sektori töö prestiiž on sektori 
enda esindajate sõnul madal ning 

enamik pole rahul ka palgaga. 
Ettevõtjate ja elanike arvates on 
ametnikud üldjuhul viisakad, 

abivalmid ja asjatundlikud. Veidi üle 
poole arvab, et erasektori teenindus 

on parem kui avalikus sektoris, 
kusjuures elanikud on muutunud 

oma arvamises kriitilisemaks.



40

Survey brief

1 Comparisons are possible from 2006 because then the questionnaire was 
changed significantly.

2 See the detailed technical survey report.

Background

• Three-group corruption survey has been conducted 
using similar method since 2004 and this survey is 
the fourth.1 It is called a three-group survey because 
500 Estonian residents, 500 entrepreneurs and 
1,037 public sector employees, i.e. officials (incl. 
politicians) are interviewed separately. Similar 
questions are asked from all the groups so the results 
could be compared. The survey was conducted by 
Norstat in September and October of 2016.2 

• The survey results show the ethical views of the 
respondents, comprehension and spreading of 
corruption and immediate contact with the so-
called street corruption (as opposed to high-level 
corruption). It is nearly impossible to conduct a 
quantitative study in impact with complicated 
corruption schemes. On the other hand, people 
are usually also reluctant to admit a personal 
corruption experience which is why the indicator 
is often underdeclared – to compensate this, 
corruption comprehension is measured, which 
provides valuable additional information about 
this phenomenon. However, the spreading of 
corruption is usually perceived more intensively 
because comprehension includes in addition to 
personal experience also the experiences of friends 

and family and what is broadcasted in the media, 
as well as the experienced or comprehended 
injustice. At the same time, comprehension reflects 
the image of the most dangerous, that is, business 
and political corruption.

As a whole, corruption awareness 
of people has improved but there is 
nonetheless some regression visible 
among the residents

• The skill to recognise corruption is mainly based 
on its form: bribery is considered corruption by the 
majority of the respondents (88-98%), less people 
realise that conflict of interest can also present itself in 
the form of corruption (63-88%). It is surprising that 
although corruption awareness is in general greater 
among officials, still 7% of them do not consider it 
corruption if an official working with procurements 
orders computers for the company from a company 
in which their son owns a share (in 2010 the amount 
of such respondents was 10%). When it comes 
to gifts, the opinion spectrum is extremely wide: 
the number of residents who consider gift giving 
corruption is lower compared to the previous study. 
46% of residents consider it corruption if an official 
accepts a gift as a thank-you after providing a service 
(in 2010 54%). Regression in recognising corruption 

is visible among the residents also in case of other 
corruption types, and corruption recognition is a bit 
poorer than it was previously.

• In addition to recognising corruption, its 
acceptance is also surveyed. Again, the level of 
acceptance depends on corruption type. Regardless 
of the target group, bribery and influence trading 
are least tolerated by all groups. Officials are the 
least tolerating and residents the most tolerating 
towards corruption. Attitude towards wrongful 
use of work car has the most diverse range of 
responses compared to other ethical questions: 
86% of officials do not accept this situation, also 
58% of entrepreneurs and 62% residents. With 
certain exceptions among the residents and 
entrepreneurs, it can be concluded that corruption 
is now tolerated less than six years ago.

• In a made-up situation, somewhat over a quarter of 
residents, about a fourth of entrepreneurs and 5% 
of officials would be ready to behave corruptively. 
The number of people ready for corruptive 
behaviour has decreased significantly since 2010: 
the relevant rates were then 34%, 35% and 10%.
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Survey brief

Ratio of respondents who would behave corruptively in a hypothetical situation Corruption is not considered the main 
social concern but it is regarded as 
widespread. The frequency of purchasing 
laws and public tender corruption is 
believed to be increasing.

• It would be wrong to say that Estonian residents 
do not consider corruption important, because 
57% of people see it as a worrying phenomenon, 
but compared to several other areas, corruption 
concerns our people less. The amount of people 
considering it a problem has decreased in six 
years: in 2010 it was 68%. Entrepreneurs do 
not consider corruption the main issue either, 
because approximately a quarter of them sees it as 
a setback in doing business. Entrepreneurs think 
that it has become easier to “buy” the politicians: 
25% of the respondents believe so (20% in 2010).

• Bribe is considered quite common in Estonia but 
compared to six years ago, the general picture has 
cleaned up a bit according to all three groups. Both 
residents and officials think that bribe is mostly 
handed out to speed up processes (49% of residents 
and 34% of officials) and avoid punishments (46% 
of residents and 31% of officials). Entrepreneurs 
believe that bribe is most common in public 
tenders (ca 40%), moreover, the state is considered 
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more corrupt than the local governments. In 
general, it is believed that purchasing of laws has 
become more frequent – this refers to the increase 
in comprehension of high-level corruption 
(residents 23% in 2016, 19% in 2010; public sector 
7% in 2016, 4% in 2010). Officials believe that 
bribe has become more common also in public 
tenders (27% in 2016 and 21% in 2010). 

Compared to 2010, bribes are requested 
less, but the payments are now larger. 
The number of bribes has considerably 
reduced in vehicle inspection and driving 
permit obtaining, whereas contact with 
bribes in health care have remained 
overall on the same level.

• 16% of residents and 5% of entrepreneurs claim 
that when using public services, they have been 
asked for bribe, gifts and return favours. These 
numbers have reduced compared to six years ago 
(in 2010 respectively 18% and 10%). Bribe, return 
favours and gifts are mostly presumed, according 
to residents, in relation with doctors, where contact 
with bribe request has remained overall on the 
same level as in 2010: 8% and 9% respectively. The 
number of people who claim that they have been 
asked for a bribe during vehicle inspection, has 

reduced more than twice: 5% and 11% respectively. 
The number of people who have been asked for 
a bribe when obtaining a driving permit has also 
decreased significantly (from 6% to 2%).

• 9% of residents and 4% of entrepreneurs admit to 
offering bribe themselves – these numbers have 
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increased compared to earlier (in 2010 7% and 
3%). The increase is mostly due to gifts, although 
the number of people who believe that a gift could 
affect the provision of a service, has decreased. 
Nevertheless, the majority of residents – 64%  – 
believes that paying extra or giving gifts does 
affect the provision of a service (in 2010 72%).
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Experience with other types of corruption 
has decreased for entrepreneurs and 
officials, but increased somewhat for 
residents. People are reluctant to discuss 
corruption.

• 12% of residents, 9% of entrepreneurs and 2% 
of officials have had contact with other types of 
corruption. There has been a noticeable decrease 
among entrepreneurs compared to earlier (19% 
in 2010), small increase among residents (11% in 
2010) and a slight decrease among officials (3% 
in 2010). Gift giving as a thank-you is somewhat 
more common (9% of residents) than gift giving 
for influence (7% of residents). In addition to gift 
giving, another common form of corruption is taking 
advantage of acquaintances when running errands 
and obtaining information from public sector.

• 7% of entrepreneurs have had experience with 
corruption within their own company, e.g. used 
their authority, made unacceptable discounts, 
etc. Thus, entrepreneurs have more contact with 
corruption in their own company (7%) than with 
bribery in the public sector (4-5%). But considering 
other types of corruption in public sector, this still 
seems to be the prominent one (9%).

• When coming to contact with corruption, residents 
or entrepreneurs do not wish to talk about it. If 
they will speak to anyone then it is either friends 
or colleagues, not legal authorities. Officials are 
traditionally more open to notify the authorities: 
42% of officials will alert the authorities, while 
similar indicator for others is only 1%.

Young people are still standing out

• Younger people (generally people under 25) have 
a harder time recognising corruption – both 
among residents and officials (up to 35-year-
olds), they are also more accepting towards 
it. Younger people consider corruption more 
common and younger company managers are 
more open to corruption. Older people are more 
concerned for corruption, at the same time, older 
people employed in the public sector are also 
more threatened by corruption.

In Estonia, corruption does not 
differentiate between nationalities

• Non-native Estonians are more concerned about 
corruption (62% of non-native Estonians and 55% 
of Estonians see corruption as a problem) and 
they also have more contact with bribery (23% of 

non-native Estonians vs 12% of Estonians), but 
Estonians have more contact with other corruption 
types (15% of Estonians and 6% of non-natives), 
also, Estonians, incl. Estonian entrepreneurs, 
are more accepting of but also more open to 
corruption. Although native Estonian residents 
and entrepreneurs consider corruption more 
widespread than non-natives, the latter consider 
corruption common when getting a job: 46% of 
non-natives and 38% of Estonians.

People with lower education stand out

• People with lower education (basic education) 
are less good at recognising corruption but at the 
same time they consider it a larger problem than 
others. Entrepreneurs with lower education also 
see the corruptive traits in officials and politicians 
as a greater setback in business.

Geographical picture is diverse

• Tartu region stands out because that and Northern 
Estonia see corruption as more widespread. An 
interesting exception is buying a place in queue to 
the doctor, where in Northern Estonia the problem 
is perceived as the largest and in Tartu as the 
smallest: respectively 61% and 37%. Residents of 
Tartu County are more open to corruption. 

Survey brief
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Viru counties stand out because over there, 
people are more worried about corruption, the 
entrepreneurs there do not recognise corruption 
and are more open to corruption. Compared to 
other regions, it is commonly believed there that 
bribe is common for getting a job. In Viru counties 
50% of residents believe that bribe is paid for getting 
a job while in Tallinn the same number is 35%.

Cities and smaller settlements stand out 
in their own way

• If in the cities corruption is thought to be more 
widespread and it is also a larger concern, then 
in smaller places and rural areas corruption is 
more accepted. For instance, the officials working 
in rural areas are more open to corruption: 8% 
would agree to accept bribe, while in Tallinn the 
rate is 6% and elsewhere 4%.

Small business managers stand out

• The managers of smaller businesses (regarding 
number of employees) are less good at recognising 
corruption, they also consider it a larger setback 
for business. At the same time, the managers 
of larger companies are the ones who have 
experienced corruption in their own companies.

Social and personal services sector 
managers stand out

• Social and personal services sector companies 
include information and communications, 
insurance, real estate, and other similar 
activities. Managers of such companies consider 
corruption more widespread and they have 
also experienced more corruption in their own 
companies. Additionally, they are also more 
ready to behave corruptively. Representatives of 
commercial and economy sector, on the other 
hand, see corruption as a setback for business 
and have also experienced more corruption in 
their own company. In the previous study, too, 
the commercial and service sector company 
managers stood out the most.

Politicians stand out in the public sector

• Although the public sector employees are more 
aware of corruption, are more intolerant towards 
it and are less open to it, the politicians (members 
of the parliament and councils) stand out among 
them. For example, politicians have less intense 
reaction to corruption: they consider using work 
cars for personal use and taking advantage of 
relationships much more acceptable than others. 

They are also more open to corruption. 12% of 
politicians would agree to behave corruptively, 
while in ministries the rate is 6%, in legal 
protection and state agencies it is 5% and local 
governments 4%. Similarly to the representatives 
of the legal protection agencies, the politicians 
also believe that more bribe is paid to their 
institutions. 25% of politicians believe this, as do 
26% of legal protection officials, but for example 
only 13% of local governments. Politicians along 
with local governments and legal protection 
officials also have more experience with other 
types of corruption.

Survey brief
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Sissejuhatus

Norstat Eesti AS viis 2016. aasta septembris ja oktoobris läbi Korruptsiooniuuringu andmekogumise kolmes sihtrühmas:

• Ettevõtjate hulgas 08.09 - 29.09.2016
• Elanikkonna hulgas 12.09 - 23.10.2016
• Avalikus sektoris 21.09 - 06.10.2016

Käesolevas ülevaates on esitatud metoodika, valimite ja küsitlustöö kirjeldused ning uuringu küsimustikud.

Kuna tegemist on kordusuuringuga, viidi küsitlused läbi rakendades 2010. aasta uuringus kasutatud küsimustikke ning valimi koostamise põhimõtteid.

Et vältida vastajate mõjutamist või heidutamist uuringu teema nimetamisega, tutvustati uuringut sihtrühmati järgmiselt:

• Ettevõtjate seas kui küsitlust, mille laiemaks eesmärgiks on paremini mõista põhjusi, mis takistavad ettevõtlust meie riigis.
• Elanikkonna hulgas kui üle-eestilist küsitlust, mille eesmärgiks on teada saada inimeste arvamust avalike teenuste ja nende osutamise kohta.
• Avalikus sektoris kui küsitlust, mille eesmärgiks on teada saada avaliku sektori asutustes töötavate inimeste arvamust avaliku sektori töö kohta Eestis.

Uuringu peatöövõtja on Ernst & Young Baltic AS ja tellija Riigikantselei. Uuringu tulemuste omandiõigus kuulub uuringu tellijale.
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3.1 ELANIKKOND

3.1.1 ÜLDKOGUM JA VALIM

Uuringu üldkogumi moodustasid Eesti Vabariigi 
alalised elanikud vanuses 15–74 aastat (Statistika-
ameti andmetel seisuga 01.01.2016. a kokku 982 231 
inimest).

Järgnevalt on esitatud üldkogumi kirjeldus, tegelik 
valim ja valimi jaotus pärast kaalumist. Kuna tegemist 
on kordusuuringuga, lähtuti valimi aluseks olevate 
lõigete tegemisel eelmise, 2010. aasta uuringu 
põhimõttetest ja peatöövõtja nõuannetest.

Maakondade jaotumine piirkondadeks on järgmine:

• Tallinn
• Põhja-Eesti (Harjumaa (va Tallinn), Järva- ja 

Raplamaa)
• Lääne-Eesti (Hiiu-, Lääne-, Pärnu- ja Saaremaa)
• Tartu piirkond (Tartumaa)
• Lõuna-Eesti (Jõgeva-, Põlva-, Valga-, Viljandi- ja 

Võrumaa)
• Virumaa (Ida-Virumaa ja Lääne-Virumaa)

Tabel 1. Elanikkonna küsitluse üldkogumi ja valimi võrdlus

Üldkogum Mudel Tegelik valim Kaalutud jaotus
Liigitus: Lõigete sisu: Arv % VP arv Arv % Arv %
Kokku 982 231 100% 67 500 100% 500 100%

Piirkond

Tallinn 318 171 32% 21 168 34% 162 32%
Põhja-Eesti 160 401 16% 9 65 13% 82 16%
Lääne-Eesti 112 982 12% 8 64 13% 58 12% 
Tartu piirkond 105 308 11% 7 54 11% 53 11% 
Lõuna-Eesti 129 541 13% 12 70 14% 66 13% 
Virumaa 154 418 16% 10 79 16% 79 16% 
Maakond teadmata 1 410 0,1% 

Asulatüüp

Pealinn (Tallinn) 318 171 32% 168 34% 162 32% 
Suur linn* 166 557 17% 91 18% 85 17% 
Muu linn 171 430 17% 89 18% 87 17% 
Alev, alevik, küla 324 663 33% 152 30% 166 33% 

Sugu
Mehed 473 562 48% 249 50% 241 48%
Naised 508 669 52% 251 50% 259 52% 

Vanus

15-24 134 427 14% 64 13% 68 14% 
25-34 193 423 20% 103 21% 99 20% 
35-49 266 852 27% 138 28% 136 27% 
50-64 259 472 26% 130 26% 132 26% 
65-74 128 057 13% 65 13% 65 13% 

Rahvus
Eestlane 667 068 68% 367 73% 337 68% 
Muu rahvus 315 163 32% 133 27% 163 32%

*Suur linn - Tartu, Pärnu, Narva ja Kohtla-Järve
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3.1.2 METOODIKA

Uuring viidi läbi silmast-silma ad-hoc uuringuna. 
Intervjuud toimusid vastajate kodudes arvutil 
juhitavate personaalintervjuude ehk CAPI meetodil 
(Computer Assisted Personal Interviewing). CAPI 
intervjuu puhul on ankeedi küsimused sülearvuti 
ekraanil ja vastused sisestatakse kohe arvutisse, mis 
aitab vältida paberankeetide sisestamisel tekkida 
võivaid vigu. CATI-ankeetidesse programmeeritakse 
sisse suunamised ja vastuste loogiline kontroll, mis 
omakorda aitavad ära hoida küsitlustöö käigus tekkida 
võivaid eksimusi.

Lisaks uuringu ankeedi küsimustele registreeriti 
järgmised vastaja taustaandmed: vastaja sugu, rahvus, 
vanus, elukoht (piirkond, asulatüüp), sotsiaalne staatus, 
haridus ja tulutase. Valim moodustati “isekaaluvana”, 
st kasutati üldkogumi proportsionaalset mudelit, 
kus kõik vastajad esindavad võrdset arvu üldkogumi 
inimesi.

Küsitletavate leidmiseks valimipunktis kasutati 
lähteaadressi meetodit ja nn noorte meeste–noorte 
naiste reeglit. Lähteaadressi meetod on reeglite 
kogum lähteaadressist edasiliikumise marsruudi, 
majade, korterite, leibkondade valikuks. Noorte 
meeste–noorte naiste reegel tähendab, et küsitletakse 
15–74-aastastest kodus olevatest meestest kõige 
nooremat. Kui selles vanuses mehi antud aadressil ei 
ela või ei ole hetkel kodus, küsitletakse kõige nooremat 
kodus olevatest 15–74-aastastest naistest. Et tagada 
valimi sotsiaaldemograafiline vastavus üldkogumile, 
rakendati lisaks iga valimipunkti piires ka kvoote soo 
ja vanuse lõikes.

Küsitlustöö käigus kujunenud valimi sotsiaaldemo-
graafilist struktuuri soo, vanuse, rahvuse ja elukoha 
lõikes võrreldi vastavate statistiliste näitajatega 
üldkogumi kohta ning kaaluti sellele vastavaks.

Kokku viidi läbi 500 intervjuud.

3.1.3 KÜSITLUS

Kokku külastati 2 473 eluruumi aadressi, kusjuures:

• 500 juhul viidi intervjuu läbi;
• 416 juhul keeldus intervjuust kas leibkond (ei 

olnud võimalik täpsustada, kas on tegemist 
sihtrühma esindajaga või mitte), või sihtrühma 
kuuluv isik;

• 589 juhul ei olnud valitud aadressil sihtrühma 
esindajat, või oli antud soost ja vanusest inimesi 
juba piisavalt küsitletud;

• 927 juhul ei saadud kontakti (kinnine uks).

Küsitlustöö viisid läbi 29 erikoolituse läbinud Norstati 
küsitlejat.

Läbi viidud intervjuu keskmine pikkus oli 17 minutit.
Küsitlustöö järelkontrolliks helistati septembri- 
ja oktoobrikuu jooksul 70 telefoninumbrile ehk 
14% osalenutest. Ühendust saadi 36 vastajaga, kes 
kinnitasid uuringu toimumist.

Hinnangud küsitlusele ning küsitlejate tööle olid 
valdavalt positiivsed; mõned osalejad mainisid, et 
küsimused olid pisut keerulised vastata.
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3.2 ETTEVÕTJAD

3.2.1 ÜLDKOGUM JA VALIM

Ettevõtjate uuringu valimi baasiks oli Krediidiinfo 
andmebaas, mis sisaldab pidevalt uuendatavaid 
andmeid Eestis tegutsevate ettevõtete kohta. Väljavõte 
uuringu valimi baasi tegemiseks tehti 2016. aasta 
septembris, ehk võimalikult värske seisuga. Valimi 
tegemise aluseks võeti olemasolevad andmed 55 278 
äriühingu kohta, kelle puhul on teada ettevõtte suurus 
(töötajate arvu alusel).

Uuringu sihtrühmaks olid ettevõtete tippjuhid 
(direktorid, tegevjuhid, juhatajad, omanikud). 
Teoreetiline valim moodustati proportsionaalselt 
ettevõtete tegevusalade lõikes, kuid vastavalt 
tellija soovile mitteproportsionaalselt ettevõtete 
suurusrühmade (1-19, 20-49, 50+ töötajat) lõikes, 
et tagada uuringu tulemuste võrdlemiseks nendes 
alamrühmades piisavalt suured grupid.

Uuringu sihtrühmaks olid vähemalt 1 töötajaga 
ettevõtted, eesmärgiga mitte kaasata uuringusse 
mitteaktiivseid (ehk 0 töötajaga) asutusi.

Tabel 2. Ettevõtete jaotus suuruse, tegevusala ja regiooni lõikes

Suurusgrupp (töötajate arv)
Kokku

Teoreetiline 
osakaal 

valmis (%)Liigitus: Lõigete sisu: 1-10 11-25 26-50 50+

Kokku 49 375 3 524 1 256 1 123 55 278 100%

Majandussektor

A 2 501 152 67 23 2 743 5%
B-F 11 161 1 303 531 520 13 515 24%
G-I 14 594 1 263 392 325 16 574 30%
J-N 15 668 590 212 211 16 681 30%
P-S 5 451 216 54 44 5 765 10%

Piirkond

TALLINN 21 770 1 584 524 550 24 428 44%
PÕHJA-LÄÄNE 13 210 884 349 301 14 744 27%
TARTU JA LÕUNA 9 813 697 258 167 10 935 20%
VIRUMAA 4 582 359 125 105 5 171 9%
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N Haldus- ja abitegevused
O Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik 

sotsiaalkindlustus*
P Haridus
Q Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne
R Meelelahutus ja vaba aeg
S Muud teenindavad tegevused
T Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus; 

kodumajapidamiste oma tarbeks mõeldud 
eristamata  kaupade tootmine ja teenuste 
osutamine*

U Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste 
tegevus*

Ettevõtted jagati vastavalt 2010 a uuringu 
sihtrühmadele viide sektorisse:

• I rühm: EMTAK kategooria A;
• II rühm: EMTAK kategooriad B-F;
• III rühm: EMTAK kategooriad G-I;
• IV rühm: EMTAK kategooriad J-N;
• V rühm: EMTAK kategooriad P-S.

*Uuringu sihtrühma ei kuulu vastavalt uuringu 2010. 
a lainele EMTAK kategooria T ja U ettevõtted. Samuti 
jäävad välja kategooria O asutused, kes kuuluvad 
käesoleva uuringu Avaliku Sektori uuringumooduli 
sihtrühma.

Ettevõtjate uuringus on maakondade jaotumine 
piirkondadeks järgmine:

• Tallinn;
• Põhja- ja Lääne-Eesti (Harju-, Järva-, Rapla-, 

Lääne-, Hiiu-, Saare- ja Pärnumaa);
• Tartu Piirkond ja Lõuna-Eesti (Tartu-, Jõgeva-, 

Viljandi-, Võru-, Valga- ja Põlvamaa);
• Virumaa (Ida- ja Lääne-Virumaa).

Eesti majandustegevuse EMTAK klassifikaator:

A Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük
B Mäetööstus
C Töötlev tööstus
D Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud 

õhuga varustamine
E Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja 

saastekäitlus
F Ehitus
G Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja 

mootorrataste remont
H Veondus ja laondus
I Majutus ja toitlustus
J Info ja side
K Finants- ja kindlustustegevus
L Kinnisvaraalane tegevus
M Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

Kuna mõningatel juhtudel ei ole andmebaasis töötajate 
arvu märgitud, siis on nende ettevõtete puhul eeldatud, 
et jaotus tegevusala, töötajate arvu ja piirkonna 
lõikes kattub Tabelis 2 esitatud üldise jaotusega. 
Seega on uuringu tulemusi võimalik laiendada 
proportsionaalselt kõigile ettevõtetele.

Uuringu numbribaasi sattusid andmebaasis 
telefoninumbrit omavad ettevõtted (89 895) 
suurusgrupi siseselt proportsionaalselt – s.t. kõigil oli 
võrdne võimalus uuringu valimisse sattuda.
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Tabelis 3 on esitatud tegeliku kaalumata ja kaalutud 
valimi võrdlus. Uuringu tulemused on esinduslikuks 
kaalutud ettevõtte majandussektori grupi, ettevõtte 
suuruse (töötajate arv) ja geograafiliste piirkondade 
lõikes.

3.2.2 METOODIKA

Küsitlus viidi läbi arvutil juhitavate telefoniintervjuude 
e. CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 
meetodil Norstat Eesti AS 32 küsitluskohaga 
telefoniküsitluskeskuses vastava koolituse läbinud 
küsitlejate poolt.

Arvutil juhitavate telefoniintervjuude puhul on 
küsimused arvutiekraanil ja vastused sisestatakse 
kohe arvutisse, mis aitab vältida paberankeetide 
sisestamisel tekkida võivaid vigu. CATI-ankeetidesse 
programmeeritakse sisse suunamised ja vastuste 
loogiline kontroll, mis aitavad ära hoida küsitlustöö 
käigus tekkida võivaid eksimusi.

Kokku viidi läbi 500 intervjuud.

Tabel 3. Tegeliku kaalumata ja kaalutud valimi võrdlus ettevõtte suuruse järgi

Kaalumata valim
Töötajate arv

Kokku (%)
1 - 19 20 - 49 50 + Kokku

Kokku 200 200 100 500 100%

Majandussektor

A 7 10 5 22 4%
B-F 78 75 53 206 41%
G-I 50 68 21 139 28%
J-N 54 37 13 104 21%
P-S 11 10 8 29 6%

Kaalutud valim
Töötajate arv

Kokku (%)
1 - 19 20 - 49 50 + Kokku

Kokku 200 200 100 500 100%

Majandussektor

A 23 2 0 25 5%
B-F 109 8 5 122 24%
G-I 138 10 3 150 30%
J-N 142 7 2 151 30%
P-S 50 1 1 52 10%

Metoodika kirjeldus
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3.2.3 KÜSITLUS

Valimibaasi 5 354 telefoninumbri seast kasutati ära 
kõik telefoninumbrid, kusjuures:

• 500 juhul viidi intervjuu läbi,
• 2 613 juhul keelduti intervjuust. Nendest

- 540 juhul ei olnud sihtrühma esindajal 
intervjuuks aega;

- 559 juhul vastaja (või tema ettevõte) 
põhimõtteliselt ei osale uuringutes;

- 827 juhul ei soovitud osaleda (näiteks 
huvipuudusel);

- 501 juhul arvas respondent, et ei kuulu 
uuringu sihtrühma;

- 186 juhul pandi toru ära jt.
• 349 juhul ei olnud sihtrühma esindaja 

küsitlusperioodil kättesaadav (isik pole kohal, 
on puhkusel, pole vaba aega uuringu perioodil, 
tööreisil vms), või ei olnud nendega võimalik 
muul põhjusel rääkida (keelebarjäär, vastaja ei 
kuule, ei saa aru jt).

• 246 juhul oli valitud number ebasobiv (ei ole 
kasutuses, faksi, modemi number, kolinud vms).

• 1 627 numbril ei võetud toru, seega puudub info.
• 19 juhul jäi intervjuu pooleli.

Küsitlustöö viisid superviisori juhtimisel läbi 14 
erikoolituse läbinud Norstat Eesti küsitlejat. Sihtrühma 
esindajaga läbi viidud intervjuu keskmine pikkus oli 
19 minutit.

Intervjuude kvaliteedikontroll viidi läbi intervjueerijate 
töö ja kõnede jooksva seire teel kõnekeskuse 
küsitlusjuhtide poolt. Kontrolli tulemuste põhjal saab 
öelda, et küsitlus oli läbi viidud korrektselt.

3.3 AVALIK SEKTOR

3.3.1 ÜLDKOGUM JA VALIM

Avaliku sektori valim moodustati mitte-
proportsionaalse valiku põhimõttel jaotades kogu 
avaliku sektori 5 alamrühma:

• Grupp 1: Ministeeriumid, maavalitsused, 
põhiseaduslikud institutsioonid v.a. kohtud, 
avalik-õiguslikud juriidilised isikud (v.a. 
ülikoolid, teatrid, muuseumid, uurimisasutused; 
peamaja tasandil)

• Grupp 2: Riigiametid, inspektsioonid, 
valitsusasutused, ministeeriumite haldusala 
asutused

• Grupp 3: Õiguskaitseasutused (Politsei- ja 
Piirivalveamet, Prokuratuur, Maksu- ja 
Tolliamet, kohtud, kriminaalhooldusosakonnad)

• Grupp 4: Poliitiline ametkond: riigikogu, 
linnavolikogud, vallavolikogud

• Grupp 5: Kohalikud omavalitsused: linna- ja 
vallavalitsused (Tallinna ja suurte linnade 
puhul ka linnavalitsuse ametid, Tallinnas ka 
linnaosavalitsused)

Metoodika kirjeldus
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Valim moodustati mitte-proportsionaalse valiku 
põhimõttel, eesmärgiga tagada piisavalt suured 
alamrühmad, mis võimaldaksid tulemusi vastavate 
rühmade lõikes analüüsida. Avaliku sektori töötajate 
arvu põhjal tehtud mudel oli proportsionaalse valiku 
põhimõttele tegelikult ligilähedane, vaid väikseima 
arvu töötajatega grupi planeeritud suurus tuli suurima 
grupi arvelt pisut üles kaaluda.

Valimi moodustamise aluseks on Riigi Tugiteenuste 
Keskuse poolt esitatud nende andmebaasis olemasolevad 
avaliku sektori töötajate andmed. Kontaktide loetelu 
täiendati avalikult internetist kättesaadavate kontaktide 
põhjal võttes arvesse 2010. aasta uuringus kasutatud 
kriteeriume. Lõplikust andmebaasist tehti juhuvalikuga 
väljavõtt, kus võeti arvesse ka iga alamrühma soovitavat 
ligikaudset suurust (vt tabel 4).

Kaitsepolitseiameti, Teabeameti, Kaitseväe Peastaabi 
ja Eesti Panga töötajate kontaktandmed ei ole avalikult 
kättesaadavad, millest tulenevalt saatsid uuringu tellija 
Riigikantselei ja peatöövõtja Ernst & Young Baltic AS 
nimetatud asutustele pöördumise palvega uuringus 
osalemiseks. Uuringus nõustusid osalema Kaitseväe 
Peastaap ja Kaitsepolitseiamet. Kutsed küsitlusele 
vastamiseks nendes asutustes saatis välja vastava 
asutuse kontaktisik, mis võimaldas tagada asutuste 
eripärast tingitud konfidentsiaalsuse. Uuringus ei 
osalenud Teabeamet ja Eesti Pank.

Metoodika kirjeldus

Tabel 4. Avaliku sektori küsitluse üldkogumi ja valimi võrdlus

Üld-
kogum

Valimi plaanitud 
jaotus

Tegelik 
valim

Kaalutud 
jaotus

Arv % Arv Arv % Arv %
Kokku 27 599 100% 1 000 1 037 100% 1 037 100%
I Ministeeriumid, 
maavalitsused, põhiseaduslikud 
institutsioonid, avalik-
õiguslikud juriidilised isikud

4 792 17% 170 174 17% 180 17%

II Riigiametid, inspektsioonid, 
valitsusasutused, 
ministeeriumite haldusala

9 533 35% 340 346 33% 358 35%

III Õiguskaitseasutused 6 394 23% 230 236 23% 240 23%
IV Poliitiline ametkond: 
Riigikogu, linnavolikogud, 
vallavolikogud

2 542 9% 100 103 10% 96 9%

V Kohalikud omavalitsused: 
linna- ja vallavalitsused 4 338 16% 160 178 17% 163 16%
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3.3.2 METOODIKA

Uuring viidi läbi veebipõhiselt, CAWI meetodil 
(Computer Assisted Web Interviewing). Vastajaile 
saadeti e-maili teel uuringu tutvustus ja link Norstati 
veebiküsitluste serveris asuvale ankeedile. Programm 
välistas korduva ankeedi täitmise sama vastaja poolt.
Planeeritud valimi suuruseks oli 1 000 vastajat, 
tegelikult kogunes vastuseid 1 037.

3.3.3 KÜSITLUS

Lõplikust andmebaasist tehti juhuvalikuga väljavõtt, 
mis sisaldas ligi neli korda enam kontakte kui soovitav 
läbiviidud intervjuude arv. S.t. kokku saadeti välja 
3 965 e-kirja kujul kutset, mis sisaldasid veebilinki 
viitega ankeedile. Nendest:

• 1 037 juhul saadi tagasi täidetud ankeet;
• 229 juhul alustas sihtrühma esindaja ankeedi 

täitmist, kuid katkestas enne lõpuni jõudmist;
• 2 699 kutsutut ankeedi täitmist ei alustanud.

Meeldetuletuskiri saadeti 1 055 uuringu kutse saanud 
ametnikule.

Lisaks edastati veebilinke konfidentsiaalsete 
kontaktisikute kaudu, vastavalt eelpool kirjeldatule. 
Täpne vastajateni jõudnud selliste kutsete arv pole 
teada.

Vastamismäär e-posti teel otse kutsutud ametnike 
seas oli 26%, mis on pisut kõrgem võrreldes 2010. 
aasta uuringu vastamismääraga (20%), kuid madalam 
2006. aastast, mil see oli 48%. Sarnaselt 2010 aastale 
oli vastamismäär madalaim 4. grupis ehk poliitilise 
ametkonna seas. Vastamismäär oli seekord kõrgeim, 
ja eelmise korraga võrreldes tõusnud, nii grupis 1. 
(ministeeriumid jt) kui grupis 5. (KOVd).

Keskmiselt kulus vastanuil ankeedi täitmiseks 10 
minutit.

3.4 ANDMETÖÖTLUS

Andmete töötlemisel kasutati kõigi sihtrühmade puhul 
andmetöötlustarkvara MS Excel, statistikapaketti SPSS 
ning Norstati tabelite koostamise programmi xTable.

3.5 STATISTILISE VEA PIIRID

Andmetabelite uurimisel ja tulemustest järelduste 
tegemisel tuleb arvestada valimi veaga.

Tabelis 5 on toodud vea piirid 95% tõenäosusega, 
vastavalt kogu valimi ja võimalike esinevate 
alarühmade arvulisele suurusele.



56

Tabel 5. Statistilise vea piirid

Vastuste osakaal/
Valimi suurus

50% 45%
55%

40%
60%

35%
65%

30%
70%

25%
75%

20%
80%

15%
85%

10%
90%

5%
95%

10 31,0% 30,8% 30,4% 29,6% 28,4% 26,8% 24,8% 22,1% 18,6% 13,5%
30 17,9% 17,8% 17,5% 17,1% 16,4% 15,5% 14,3% 12,8% 10,7% 7,8%
50 13,9% 13,8% 13,6% 13,2% 12,7% 12,0% 11,1% 9,9% 8,3% 6,0%
70 11,3% 11,3% 11,1% 10,8% 10,4% 9,8% 9,1% 8,1% 6,8% 4,9%

100 9,8% 9,8% 9,6% 9,3% 9,0% 8,5% 7,8% 7,0% 5,9% 4,3%
150 8,0% 8,0% 7,8% 7,6% 7,3% 6,9% 6,4% 5,7% 4,8% 3,5%
200 6,9% 6,9% 6,8% 6,6% 6,4% 6,0% 5,5% 4,9% 4,2% 3,0%
300 5,7% 5,6% 5,5% 5,4% 5,2% 4,9% 4,5% 4,0% 3,4% 2,5%
400 4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,5% 4,2% 3,9% 3,5% 2,9% 2,1%
500 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,0% 3,8% 3,5% 3,1% 2,6% 1,9%
600 4,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,2% 2,9% 2,4% 1,7%
700 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,2% 3,0% 2,6% 2,2% 1,6%
800 3,5% 3,4% 3,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,5% 2,1% 1,5%
900 3,3% 3,2% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% 2,0% 1,4%

1 000 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,2% 1,9% 1,4%

Metoodika kirjeldus
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Projekti töörühm
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l - Millises keeles eelistaksite sellele küsimustikule vastata? На каком языке Вы бы предпочли отвечать на данный опросник?

 Eesti/Эстонский (37)
 Vene/Русский (25)

q1 - q1
K1 Kõigepealt, Kuidas Te hindate oma majanduslikku heaolu täna võrreldes viie aasta tagusega? Kas…
INT: LOE SKAALA ETTE. ÜKS VASTUS.

 Palju parem (1)
 Mõnevõrra parem (2)
 Samasugune (3)
 Mõnevõrra halvem (4)
 Palju halvem (5)
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) (6)

LISA 1. Elanikkonna küsimustik
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Väga 
tõsine (1)

Üsna 
tõsine (2)

Mitte eriti 
tõsine (3)

Ei ole üldse 
tõsine (4)

EI OSKA ÖELDA/ 
KEELDUMINE 
(ÄRA LOE) (5)

Narkootikumid (1)
Kuritegevus (2)
Korruptsioon (3)
Tööpuudus (4)
Arstiabi vilets kättesaadavus (5)
Sisseränne kolmandatest riikidest (6)
Keskkonna saastatus (7)
Avalike teenuste madal kvaliteet (8)
Väljastpoolt Euroopat pärit põgenike tulek Euroopasse (9)
Brexit (Suurbritannia lahkumine Euroopa Liidust) (10)

k2xk11 - k2xk11
Järgnevalt loen ma Teile ette rea probleemkohti. Palun öelge, kui tõsine on iga probleem Teie arvates tänases Eestis?
INT: LOE K2-11 ÜHEKAUPA ETTE. LOE SKAALA ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS.

LISA 1. Elanikkonna küsimustik
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k12xk16 - k12xk16
Nüüd kirjeldan Teile olukordi, mis teinekord ette tulevad. Palun öelge, kuivõrd Te igat olukorda aktsepteerite? Kuivõrd Te aktsepteerite seda, et…?
INT: LOE K12-16 ÜHEKAUPA ETTE. LOE SKAALA ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS.

Täiesti 
aktsepteerite 

(1)

Pigem 
aktsepteerite 

(2)
Pigem ei 

aktsepteeri (3)
Üldse ei 

aktsepteeri (4)

EI OSKA ÖELDA/ 
KEELDUMINE  
(ÄRA LOE) (5)

Ettevõtja pakub eliitkooli direktorile reisi soojale maale,  
et viimane aitaks tema pojal oma kooli pääseda. (1)
Ametnik kasutab ametiautot  
isiklikuks otstarbeks. (2)
Ettevõtja helistab tuttavale ametnikule, et kiirendada ettevõtte 
dokumentide menetlemist, mis on vahepeal takerdunud. (3)
Haige pääseb operatsioonile eelisjärjekorras,  
kuna arst on tema venna kursusekaaslane. (4)
Ametnik lubab ettevõtjale vastutasu eest mõjutada kõrget 
ministeeriumiametnikku otsustama ettevõtjaga seotud projekti kasuks. (5)

LISA 1. Elanikkonna küsimustik
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k17xk21 - k17xk21
Palun öelge, kuivõrd Te nõustute järgmiste väidetega?
INT: LOE K17-21 ÜHEKAUPA ETTE. LOE SKAALA ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS.

Täiesti 
nõustute (1)

Pigem nõustute 
(2)

Pigem ei 
nõustu (3)

Üldse ei nõustu 
(4)

EI OSKA ÖELDA/ 
KEELDUMINE 
(ÄRA LOE) (5)

Kui ametnik võtab peale teenuse osutamist  
tänutäheks vastu kingituse, siis see on korruptsioon. (1)
Kui ametnik võtab trahvi ärahoidmiseks või asjaajamise 
kiirendamiseks vms puhul vastu raha, kingituse või vastuteene,  
siis see on korruptsioon. (2)
Kui ettevõtja teeb erakonnale annetuse ning saab selle eest  
oma ettevõttele soodsa otsuse, siis see on korruptsioon. (3)
Kui hangetega tegelev ametnik tellib asutusele arvuteid firmast,  
mille osanik on tema poeg (või muu lähikondlane),  
siis see on korruptsioon. (4)
Kui ajakirjanik võtab ettevõtjalt vastu soodustuse, kingituse, vms 
tänutäheks tema ettevõttele soodsa või konkurendile ebasoodsa 
kajastuse esitamiseks meediaväljaandes, siis see on korruptsioon 
(välja arvatud juhul kui artikkel/ tekst sisaldab viidet, et tegu on 
reklaamtekstiga) (5)
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k22xk25 - k22xk25
Aga kuivõrd Te nõustute järgmiste väidetega?
INT: LOE K22-25 ÜHEKAUPA ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS.

Täiesti 
nõustute (1)

Pigem nõustute 
(2)

Pigem ei 
nõustu (3)

Üldse ei nõustu 
(4)

EI OSKA ÖELDA/ 
KEELDUMINE 
(ÄRA LOE) (5)

Eesti ametnikud on inimestega suheldes viisakad ja abivalmid. (1)
Erasektori firmades on parem teenindus kui riigiasutustes. (2)
Eesti ametnikud on üldiselt asjatundlikud ja teevad oma tööd hästi. (3)
Ebaeetiliselt käituv avaliku sektori töötaja on kahjulikum kui 
ebaeetiliselt käituv erasektori töötaja. (4)
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63

k26 - k26
K26 Ma nimetan Teile altkäemaksu andmise eesmärke. Palun öelge, millistel järgmistel eesmärkidel antav altkäemaks nii raha, kinkide kui ka vastuteenete näol on Teie 
arvates Eestis levinud? Nimetage kõik sobivad. Kas altkäemaks… on Eestis levinud?
INT: LOE ÜHEKAUPA ETTE. MÄRGI KÕIK SOBIVAD

 Trahvide ja muude karistuste ärahoidmiseks (1)
 Seaduste muutmiseks (2)
 Ametlike protsesside kiirendamiseks (3)
 Töökoha saamiseks (4)
 Soodsateks otsusteks (sh kohtuotsusteks) (5)
 Kooli – või lasteaiakoha saamiseks (6)
 Arsti juures järjekorras ette saamiseks (7)
 Riigihanke saamiseks (8)
 Konkurendile kahjuliku või enda ettevõttele soodsa kajastuse saamiseks meediaväljaandes (välja arvatud tavaline ostetud reklaam) (9)
 Mõnel muul eesmärgil. Palun öelge, millisel? (10)____________
 EI OSKA ÖELDA (ÄRA LOE) (11)
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k27xk34 - k27xk34
Palun öelge iga järgneva situatsiooni puhul, kas olete viimase aasta jooksul selles isiklikult osalenud või selle tunnistajaks olnud (ehk teate kedagi teist, kes on osalenud või 
kokku puutunud)?
INT: LOE K27-34 ÜHEKAUPA ETTE. LOE SKAALA ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS.

Olete ise 
osalenud (1)

Ei ole ise osalenud, 
aga olete olnud 
tunnistajaks (2)

EI OLE KOKKU 
PUUTUNUD 

(ÄRA LOE) (3)
Poliitiline erakond lubab teha ettevõtjale soodsa otsuse, kui viimane teeb erakonnale suure annetuse. (1)
Tänu tutvusele ametnikuga saadakse avalikust sektorist infot, teenust või kiireneb asjaajamine. (2)
Ametnik/ inspektor jätab trahvi tegemata peale soodustuse või raha saamist. (3)
Ametnik tellib asutuse/ riigi rahade eest toote või teene firmalt, milles ta sugulane on osanik (4)
Ametnik osutab teenust siis, kui talle osutatakse vastuteene, nn „käsi peseb kätt’ (5)
Ametnikule viiakse tänutäheks kingitus. (6)
Ametnik kasutab talle tänu ametikohale teadaolevat infot isiklikes huvides. (7)
Mõni muu korruptiivne olukord (8)

k34a - k34a
Valisite ’Mõni muu korruptiivne olukord’ puhul vastuse … Palun täpsustage, milline olukord:
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k35 - k35
K35 Kas Te olete viimase aasta jooksul saanud isiklikult korruptsioonijuhtumi tõttu materiaalselt või moraalselt kannatada või teate kedagi, kes on?
INT: LOE ETTE. MÄRGI KÕIK SOBIVAD.

 Jah, olen saanud materiaalselt kannatada (1)
 Jah, olen saanud moraalselt kannatada (2)
 Tean inimest/ inimesi, kes on materiaalselt või moraalselt kannatada saanud (3)
 Isiklikult ei ole kannatada saanud ega tea ka kedagi, kes oleks (4)
 EI OSKA ÖELDA (ÄRA LOE) (5)

k36 - k36
K36 Kas Te ise olete viimase aasta jooksul ametnikule peale maksnud, osutanud vastuteene või toonud kingituse või teate mõnda oma lähedast või tuttavat, kes seda on 
teinud, et mõjutada teenuse osutamist?
INT: LOE ETTE. MÄRGI KÕIK SOBIVAD.

 Olete toonud kingituse (1)
 Olete „peale maksnud” (2)
 Olete osutanud vastuteene (3)
 Teate inimest(i), kes on „peale maksnud” või toonud kingituse (4)
 Ei ole ise ega tea ka teisi (5)
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE (6)
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k37 - k37
K37 Kuivõrd Teie arvates mõjutab pealemaksmine või kingituste toomine teenuse osutamist? Kas…
INT: LOE ETTE. ÜKS VASTUS.

 Mõjutab väga palju (1)
 Mõjutab üsna palju (2)
 Eriti ei mõjuta (3)
 Üldse ei mõjuta (4)
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) (5)

k38xk42 - k38xk42
Kujutlege, et Teil on võimalus pakkuda ametnikule raha või vastuteenet, et pääseda karistusest (nt liikluseeskirjade rikkumine) või kiirendada ametlikku asjaajamist. Kuivõrd 
Te nõustute järgmise väitega arvestades tänase Eesti konteksti?
INT: LOE K38-42 ÜHEKAUPA ETTE. LOE SKAALA ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS.

Täiesti 
nõustute (1)

Pigem 
nõustute (2)

Pigem ei 
nõustu (3)

Üldse ei 
nõustu (4)

EI OSKA ÖELDA/ 
KEELDUMINE 
(ÄRA LOE) (5)

Pakuksin raha või vastuteenet, kuna see on küllalt levinud praktika 
Eestis. (1)
Pakuksin raha või vastuteenet, kuna vahelejäämisrisk oleks väike. (2)
Pakuksin raha või vastuteenet, kuna vastasel juhul peaksin kandma 
liiga suuri kahjusid (suur trahv, viivitused asjaajamises jne). (3)
Pakuksin raha või vastuteenet, kuna selline tegu oleks kahjutu – ei 
põhjustaks kellelegi erilisi kahjusid. (4)
Pakuksin raha või vastuteenet, kuna ametnike palk Eestis on väike. (5)
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k43xk55 - k43xk55
Kui tihti on Eesti ametnikud Teile viimase aasta jooksul järgmisi avalikke teenuseid kasutades andnud märku, et sooviksid saada altkäemaksu ükskõik kas siis raha, kingituste 
või vastuteenete näol? See ei tähenda, et Te oleks pidanud sellele soovile ka reageerima. Kas altkäemaksu on soovitud...?
INT: LOE K43-55 ÜHEKAUPA ETTE. LOE SKAALA ETTE. ÜKS VASTUS IGAS REAS. * IGA KORD MÄRKIGE NII SIIS, KUI INIMENE ON TEENUSEGA KOKKU PUUTUNUD 
ÜHE KORRA JA SEL KORRAL SOOVITI ALTKÄEMAKSU, KUI KA SIIS, KUI TEENUSEGA ON OLNUD MITU KOKKUPUUDET JA IGA KORD KÜSITI ALTKÄEMAKSU

Iga kord* (1) Sageli (2) Harva (3) Mitte kunagi (4)

EI OLE SELLE 
TEENUSEGA KOKKU 

PUUTUNUD (5)

EI OSKA ÖELDA/ 
KEELDUMINE 
(ÄRA LOE) (6)

Juhiloa saamisel/ sõiduki registreerimisel (1)
Tehnoülevaatusel (2)
Maksudega seoses (3)
Passi või ID kaardiga seoses (4)
Kohtuga suheldes (5)
Arstidega suheldes (6)
Politseiga suheldes (7)
Lasteaiaga suheldes (8)
Kooli või ülikooliga suheldes (9)
Sotsiaal- ja toimetulekutoetustega seoses (10)
Piiri ületades (11)
Linna- või vallavalitsusega suheldes (12)
Mõne muu avaliku teenuse puhul (13)

k55a - k55a
Valisite variandi ’Mõne muu avaliku teenuse puhul’ puhul vastuse … Palun täpsustage, millise teenuse:
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k56 - k56
K56 Palun öelge, kui suure summa olete viimasel aastal kulutanud lisamakseteks, kingitusteks?
INT: LOE VARIANDID 1 JA 2 ÜHEKAUPA ETTE. ÜKS VASTUS.

 Sümboolne kingitus või vastuteene (1)
 Raha (SUMMA NUMBRITES) ... EUR (2)____________
 EI OLE SEL OTSTARBEL KULUTANUD (3)
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) (4)

k57 - k57
K57 Kui pidite peale maksma, kingituse või vastuteene tegema, siis kas harilikult...?
INT: LOE ETTE. ÜKS VASTUS.

 Ametnik küsis või vihjas selle vajalikkusele (1)
 Tegite seda omal algatusel (2)
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) (3)

k58 - k58
K58 Kui Te puutusite viimasel aastal kokku korruptsiooniga, kas Te rääkisite sellest juhtumist kellelegi?
INT: LOE ETTE. ÜKS VASTUS.

 Jah, rääkisite lähedastele või sõpradele või kolleegidele (1)
 Jah, teatasite õiguskaitseorganitele (politsei, prokuratuur jms) (2)
 Jah, rääkisite nii sõpradele kui teatasite õiguskaitseorganitele (3)
 Rääkisite või teatasite kellelegi teisele. Palun täpsustage, kellele … (4)____________
 Ei rääkinud ega teatanud kellelegi (5)
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) (6)
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k59 - k59
K59 Miks Te ei teatanud korruptsioonijuhtumist õiguskaitseorganitele? Palun valige järgmiste hulgast kuni kolm Teie jaoks kõige olulisemat põhjust!
INT: LOE ETTE. KUNI 3 VASTUST.

 Ei tea, kuhu teatada (1)
 Keegi ei teata nagunii (2)
 Juhtum(id) oli(d) nii tühine(sed) ja tähtsusetu(d), seega pole mõtet teatada (3)
 Teatamisel pole mõtet, sest asjaosaliste üle ei mõistetaks kohut (4)
 Ei taha lisaprobleeme tekitada endale ega teistele (5)
 Raske tõestada, et tegu oli korruptsiooniga (6)
 Muu põhjus, palun öelge (7)____________
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) (8)

k60 - k60
K60 Kas Te olete kursis korruptsiooni-alase veebilehega www.korruptsioon.ee?
INT: LOE ETTE. ÜKS VASTUS.

 Jah, teate selle lehe olemasolust, ent ise ei ole selle sisuga tutvunud (1)
 Jah, teate selle lehe olemasolust ja olete ka ise selle sisuga tutvunud (2)
 Ei ole kursis (3)
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i2
Lõpetuseks mõned üldised küsimused Teie enda kohta, (et saaksime vastuseid erinevate gruppide lõikes võrrelda).

k61 - k61
Vastaja sugu
INT: ÄRA KÜSI, MÄRGI

 mees (1)
 naine (2)

k62 - k62
Kui vana Te olete?

k63 - k63
Mis rahvusest Te olete?

 Eestlane (1)
 Venelane (2)
 Muu rahvus (3)

k64 - k64
Milline on Teie kõige kõrgem omandatud haridustase?
INT: LASE NIMETADA. LOE ETTE, KUI EI OSKA NIMETADA SPONTAANSELT. ÜKS VASTUS.

 Algharidus (1)
 Põhiharidus (2)
 Keskharidus (3)
 Keskeri- või kutseharidus (kutsekool, tehnikum) (4)
 Kõrgharidus (5)

LISA 1. Elanikkonna küsimustik



71

k65 - k65
K65 Milline järgnevatest seisunditest Teid põhiliselt iseloomustab?
INT: LOE ETTE. ÜKS VASTUS

 Iseendale tööandja (ettevõtja), (sh FIE ja vabakutselised) (1)
 Avaliku sektori palgatöötaja (2)
 Erasektori palgatöötaja (ka palgata töötaja pereettevõttes/ talus) (3)
 Kolmanda sektori palgatöötaja (4)
 Pensionär (5)
 Töötu (6)
 Õpilane või üliõpilane (7)
 Kodune (8)
 Lapsehoolduspuhkusel (9)
 MUU, TÄPSUSTAGE (10)____________
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k66 - k66
K66 Palun öelge, kui suur oli möödunud kuul Teie pere sissetulek ühe inimese kohta? Selleks liitke kokku kõigi pereliikmete kättesaadud sissetulekud ja jagage saadud 
summa pere liikmete arvuga. Kas see jääb vahemikku …
INT: LOE ETTE. ÜKS VASTUS.

 kuni 200 eurot (1)
 201-300 eurot (2)
 301-400 eurot (3)
 401-500 eurot (4)
 501-600 eurot (5)
 601-700 eurot (6)
 701-800 eurot (7)
 801-900 eurot (8)
 901-1000 eurot (9)
 üle 1000 euro (10)
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) (11)

a3
Intervjuu piirkond

 Tallinn
 Põhja-Eesti [Harju (va Tallinn), Järva, Rapla]
 Lääne-Eesti [Hiiu, Lääne, Pärnu, Saare]
 Tartu piirkond [Tartu]
 Lõuna-Eesti [Jõgeva, Põlva, Valga, Viljandi, Võru]
 Virumaa [Ida-Viru, Lääne-Viru]
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a4 - a4
Asulatüüp

 Tallinn (1)
 Suur linn (Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve) (2)
 Muu linn (3)
 Alev, alevik, küla (4)
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LISA 2. Ametnike küsimustik

l - Millises keeles eelistaksite sellele küsimustikule vastata? На каком языке Вы бы предпочли отвечать на данный опросник?

  Eesti/Эстонский (37)
 Vene/Русский (25)

q1 - q1
Milline on Teie ametikoht?
MÄRKIGE ÜKS VASTUS

 Tippjuht (asutuse juht, vallavanem, linnapea, linnaosa vanem, volikogu esimees, ka abiesimees, abilinnapea jne) (1)
 Keskastme juht (osakonnajuhataja, talituse vm allüksuse juht) (2)
 Spetsialist, ametnik (peaspetsialist, noorem- või vanemspetsialist, nõunik, konsultant jmt) (3)
 Riigikogu liige (4)
 Linna- või vallavolikogu liige, v.a. volikogu esimees (5)
 Linna- või vallavalitsuse liige, v.a. linnapea, vallavanem, linnaosa vanem (6)
 Vaba elukutse esindaja (7)
 Muu, nimetage (8)____________



75

LISA 2. Ametnike küsimustik

q2 - q2
Millised on Teie peamised töövaldkonnad?
MÄRKIGE KÕIK SOBIVAD

 Poliitika, strateegiate väljatöötamine (1)
 Kodanike, ettevõtete, asutuste teenindamine (2)
 Riigihanked (3)
 Litsentsid, load, projektid, planeeringud, maaküsimused, keskkonnaküsimused (4)
 Seaduseelnõud, õigusaktid, juriidiline nõustamine, juriidilised küsimused (5)
 Inspekteerimine, järelevalve (6)
 Uuringud, analüüs, statistika, andmebaasid (7)
 Korravalve ja õigusemõistmine, töö kohtute juures (8)
 Raamatupidamine, arveldused, finantsküsimused, eelarved, rahaeraldised (9)
 Auditeerimine (10)
 Personalitöö, koolitus (11)
 Infotehnoloogia (12)
 Arhiivindus, asjaajamine, registrite pidamine (13)
 Sise- ja väliskommunikatsioon (14)
 Rahvusvaheline koostöö (15)
 Haridus (õpetamine, koolijuhtimine jms) (16)
 Maksuküsimused (17)
 Sotsiaaltöö (18)
 Muu, nimetage (19)____________
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q3 - q3
Kas Teie töökoht asub…

 Tallinnas (1)
 Tartus, Pärnus, Narvas või Kohtla-Järvel (2)
 Muus linnas (3)
 Maapiirkonnas (alevis, alevikus, külas) (4)

q4 - q4
Millal Te asusite tööle oma praegusele ametikohale?

 Alla 1 aasta tagasi (1)
 1-5 aastat tagasi (2)
 6-10 aastat tagasi (3)
 11-15 aastat tagasi (4)
 16-20 aastat tagasi (5)
 üle 20 aasta tagasi (6)
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q5xq9 - q5xq9
Palun öelge, kuivõrd Te igat järgnevat olukorda aktsepteerite? Kuivõrd Te aktsepteerite seda, et…?

Täiesti 
aktsepteerin (1)

Pigem 
aktsepteerin (2)

Pigem ei 
aktsepteeri (3)

Üldse ei 
aktsepteeri (4)

Ei oska 
öelda (5)

Ettevõtja pakub eliitkooli direktorile reisi soojale maale, 
et viimane aitaks tema pojal oma kooli pääseda. (1)
Ametnik kasutab ametiautot 
isiklikuks otstarbeks. (2)
Ettevõtja helistab tuttavale ametnikule, et kiirendada ettevõte 
dokumentide menetlemist, mis on vahepeal takerdunud. (3)
Haige pääseb operatsioonile eelisjärjekorras, kuna arst on tema 
venna kursusekaaslane (4)
Ametnik lubab ettevõtjale vastutasu eest mõjutada kõrget 
ministeeriumi ametnikku otsustama ettevõtjaga seotud projekti 
kasuks. (5)

LISA 2. Ametnike küsimustik
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q10xq15 - q10xq15
Palun öelge, kuivõrd Te nõustute iga järgneva väitega. Kas…?

Täiesti nõustun 
(1)

Pigem nõustun 
(2)

Pigem ei nõustu 
(3)

Üldse ei nõustu 
(4)

Ei oska öelda 
(5)

Olen oma palga ja lisatasudega rahul (1)
Mu töökoht on stabiilne ja kindel (2)
Tänu oma töökohale on mul ühiskonnas kõrge staatus (3)
Minul isiklikult ei ole tööl kunagi tekkinud huvide konflikti (4)
Minu ülemus(ed) ei ole mulle kunagi survet avaldanud 
erapoolikute otsuste vastuvõtmiseks (5)
Ebaeetiliselt käituv avaliku sektori töötaja on kahjulikum kui 
ebaeetiliselt käituv erasektori töötaja (6)

LISA 2. Ametnike küsimustik
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q16xq19 - q16xq19
Palun öelge, kuivõrd Te nõustute iga järgneva väitega. Kas…?

Täiesti nõustun 
(1)

Pigem nõustun 
(2)

Pigem ei nõustu 
(3)

Üldse ei nõustu 
(4)

Ei oska öelda 
(5)

Kui ametnik võtab peale teenuse osutamist tänutäheks vastu 
kingituse, siis see on korruptsioon. (1)
Kui ametnik võtab trahvi ärahoidmiseks või asjaajamise 
kiirendamiseks vms puhul vastu raha, kingituse või vastuteene, siis 
see on korruptsioon. (2)
Kui ettevõtja teeb erakonnale annetuse ning saab selle eest oma 
ettevõttele soodsa otsuse, siis see on korruptsioon. (3)
Kui hangetega tegelev ametnik tellib asutusele arvuteid firmast, 
mille osanik on tema poeg (või muu lähikondlane), siis see on 
korruptsioon. (4)
Kui ajakirjanik võtab ettevõtjalt vastu soodustuse, kingituse, vms 
tänutäheks tema ettevõttele soodsa või konkurendile ebasoodsa 
kajastuse esitamiseks meediaväljaandes, siis see on korruptsioon 
(välja arvatud juhul kui artikkel/ tekst sisaldab viidet, et tegu on 
reklaamtekstiga) (5)

LISA 2. Ametnike küsimustik
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q20xq24 - q20xq24
Kujutlege, et olete ametnik, kes otsustab projektide rahataotluste üle. Üks rahataotleja pakub Teile puhkusereisi soojale maale juhul, kui otsustate tema projekti kasuks. 
Kuivõrd nõustute järgmise väitega?

q25 - q25
Kui tihti makstakse Teie hinnangul Teie asutusele või institutsioonile altkäemaksu kas raha, kingituste või teenete näol?

 Tihti (1)
 Mõnikord (2)
 Harva (3)
 Mitte kunagi (4)
 Ei tea (5)

Täiesti nõustun 
(1)

Pigem nõustun 
(2)

Pigem ei nõustu 
(3)

Üldse ei nõustu 
(4)

Ei oska öelda 
(5)

Otsustaksin projekti kasuks, kuna pakkumisest oleks ebaviisakas 
keelduda. (1)
Otsustaksin projekti kasuks, kuna 
vahelejäämisrisk on väike. (2)
Otsustaksin projekti kasuks, kuna see oleks 
hea majanduslik võit. (3)
Otsustaksin projekti kasuks, kuna selline vastuteene oleks 
kahjutu – ei põhjustaks kellelegi mingeid kahjusid. (4)
Otsustaksin projekti kasuks, kuna see on küllaltki levinud 
praktika. (5)
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q26 - q26
Ma nimetan Teile altkäemaksu andmise eesmärke. Palun öelge, millistel järgmistel eesmärkidel antav altkäemaks nii raha, kinkide kui ka vastuteenete näol on Teie arvates 
selle asutuse või institutsiooni suhtes levinud, kus Te töötate? Altkäemaks…
VALIDA SAAB MITU VASTUST

 trahvide ja muude karistuste ärahoidmiseks (1)
 seaduste muutmiseks (2)
 ametlike protsesside kiirendamiseks (3)
 töökoha saamiseks (4)
 soodsateks otsusteks (s.h. kohtuotsusteks) (5)
 riigihanke saamiseks (6)
 mõnel muul eesmärgil, kirjutage (7)____________
 Ei oska öelda (8)

q27 - q27
Millises suurusjärgus summasid tavaliselt Teie asutuse/ institutsiooni töötajatele Teile teadaolevalt pakutakse?
MÄRKIGE ÜKS VASTUS

 Sümboolne kingitus või vastuteene (1)
 Raha (MÄRGIKE SUMMA NUMBRITES) ...€ (2)____________
 Ei tea (3)
q28 - q28
Kas raha, kingitusi, vastuteenet pakuvad Teie hinnangul sagedamini

 Eestlased (1)
 Mitte-eestlased (2)
 Eestlased ja mitte-eestlased pakuvad umbes võrdse sagedusega (3)
 Ei tea (4)
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q29 - q29
Kumb stsenaarium on Teie arvates Teie asutuses/ institutsioonis korruptsioonijuhtumi korral tõenäolisem?

 Töötaja annab märku altkäemaksu maksmise või teene osutamise vajadusest (1)
 Eraisik/ ettevõtja pakub altkäemaksu või teenet omal algatusel (2)

q30 - q30
Kas Te olete viimase aasta jooksul töö-alaselt kokku puutunud mõne korruptsioonijuhtumiga?

 Jah, olen isiklikult (1)
 Isiklikult ei ole, aga tean kolleege (ei pruugi olla Teie asutusest), kes on (2)
 Ei oska öelda, (kuna ei tea, kas tegu oli korruptsiooniga) (3)
 Ei ole kokku puutunud (4)

q31 - q31
Palun öelge, kui tihti on Teile isiklikult viimase aasta jooksul pakutud raha, kingitusi, vastuteenet (ükskõik kas tavakodanike või ettevõtjate poolt) tänutäheks?

 Tihti (1)
 Mõnikord (2)
 Harva (3)
 Mitte kunagi (4)

q32 - q32
Palun öelge, kui tihti on Teile isiklikult viimase aasta jooksul pakutud raha, kingitusi, vastuteenet (ükskõik kas tavakodanike või ettevõtjate poolt) Teie mõjutamiseks?

 Tihti (1)
 Mõnikord (2)
 Harva (3)
 Mitte kunagi (4)
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q33 - q33
Palun öelge, millises suurusjärgus summasid on Teile pakutud kas tänutäheks või Teie mõjutamiseks?

 Sümboolne kingitus või vastuteene (1)
 Raha (MÄRGIKE SUMMA NUMBRITES) ...€ (2)____________
 Ei oska öelda (3)

q34 - q34
Kui Te puutusite viimasel aastal kokku korruptsiooniga, kas Te rääkisite sellest juhtumist kellelegi?

 Jah, rääkisin lähedastele või sõpradele või kolleegidele (1)
 Jah, teatasin õiguskaitseorganitele (politsei, prokuratuur jms) (2)
 Jah, rääkisin nii sõpradele kui teatasin õiguskaitseorganitele (3)
 Teatasin kellelegi teisele, täpsustage (4)____________
 Ei teatanud (5)
 Ei oska öelda/ Ei soovi vastata (6)

q35 - q35
Miks Te ei teatanud korruptsioonijuhtumist õiguskaitseorganitele? Palun valige järgmiste hulgast kuni kolm Teie jaoks kõige olulisemat põhjust!

 Ei tea, kuhu teatada (1)
 Keegi ei teata nagunii (2)
 Juhtum(id) oli(d) nii tühine(sed) ja tähtsusetu(d), seega pole mõtet teatada (3)
 Teatamisel pole mõtet, sest asjaosaliste üle ei mõistetaks kohut (4)
 Ei taha lisaprobleeme tekitada endale ega teistele (5)
 Raske tõestada, et tegu oli korruptsiooniga (6)
 Muu põhjus, märkige (7)____________
 Ei oska öelda/ Ei soovi vastata (8)
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q36 - q36
Kas Te tunnete vajadust konkreetsemate/ täpsemate korruptsioonivastaste juhtnööride, reeglite järele?

 Jah, täpsemaid juhtnööre, reegleid oleks vaja riigi tasandil (1)
 Jah, täpsemaid juhtnööre, reegleid oleks vaja minu asutuse/ institutsiooni tasandil (2)
 Jah, täpsemaid juhtnööre, reegleid oleks vaja nii riigi kui ka minu asutuse/ institutsiooni tasandil (3)
 Täpsemaid/ konkreetsemaid juhtnööre, reegleid ei ole vaja (4)
 Ei oska öelda (5)

q37 - q37
Kas Te olete kursis korruptsiooni-alase veebilehega www.korruptsioon.ee?

 Jah, tean selle lehe olemasolust, ent ise ei ole selle sisuga tutvunud (1)
 Jah, tean selle lehe olemasolust ja olen ka ise selle sisuga tutvunud (2)
 Ei ole kursis (3)

i23
Lõpetuseks mõned üldised küsimused Teie enda kohta:

q38 - q38
Teie sugu?

 Mees (1)
 Naine (2)

q39 - q39
Kui vana Te olete? Kirjutage:
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q40 - q40
Mis rahvusest Te olete?

 Eestlane (1)
 Venelane (2)
 Muu rahvus (3)

q41 - q41
Milline on Teie kõige kõrgem omandatud haridustase?

 Algharidus (1)
 Põhiharidus (2)
 Keskharidus (3)
 Keskeri- või kutseharidus (4)
 Kõrgharidus (5)
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q42 - q42
Palun öelge, kui suur oli möödunud kuul Teie pere sissetulek ühe inimese kohta? 
Selleks liitke kokku kõigi pereliikmete kättesaadud sissetulekud ja jagage saadud summa pere liikmete arvuga.

 Kuni 200 eurot (1)
 201-300 eurot (2)
 301-400 eurot (3)
 401-500 eurot (4)
 501-600 eurot (5)
 601-700 eurot (6)
 701-800 eurot (7)
 801-900 eurot (8)
 901-1000 eurot (9)
 Üle 1000 euro (10)
 Ei oska öelda/ Ei soovi vastata (11)

q43 - q43
Kas Teil isiklikult on lisaks palgale ka muid sissetulekuid väljaspool ametikohta?

 Jah (1)
 Ei (2)
 Ei tea (3)

q44 - q44
Kas Te töötate lisaks oma põhitöökohale avalikus sektoris ka mujal ?

 Jah (1)
 Ei (2)

LISA 2. Ametnike küsimustik
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1. Millises keeles Te soovite vastata?

 Eesti  1
 Vene  2

2. Mitu töötajat on Teie ettevõttes? (INT: LOE ETTE)

 0 töötajat (ST ETTEVÕTE ON MITTE-AKTIIVNE)  1
 1 – 9 töötajat  2
 10 –19 töötajat  3
 20 kuni 49 töötajat  4
 50 – 99 töötajat  5
 100 ja enam töötajat  6

3.  Milline on Teie ettevõtte põhitegevusala? (INT: LOE A-U ETTE AINULT SIIS, KUI VASTAJAL SPONTAANSE MÄÄRATLEMISEGA RASKUSI)
 
 Põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük (a) 1
 Mäetööstus (b) 2
 Töötlev tööstus (tootmine) (c) 3
 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine (d) 4
 Veevarustus, kanalisatsioon, jäätme- ja saastekäitlus (e) 5
 Ehitus (f) 6
 Hulgi- ja jaekaubandus, mootorsõidukite ja mootorrataste remont (g) 7
 Veondus ja laondus (h) 8
 Majutus ja toitlustus (i) 9
 Info ja side (j) 10
 Finants- ja kindlustustegevus (k) 11
 Kinnisvaraalane tegevus (l) 12
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 Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus (m) 13
 Haldus- ja abitegevused (n) 14
 Avalik haldus ja riigikaitse, kohustuslik sotsiaalkindlustus (o) 15
 Haridus (p) 16
 Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne (q) 17
 Kunst, meelelahutus ja vaba aeg (r) 18
 Muud teenindavad tegevused (s) 19
 Kodumajapidamiste kui tööandjate tegevus (t) 20
 Eksterritoriaalsete organisatsioonide ja üksuste tegevus (u) 21
 MUU (TÄPSUSTA)  22

4. Selleks, et oskaksime Teie ettevõtet suuruse järgi liigitada, öelge palun, millisesse vahemikku jäi Teie ettevõtte kogukäive 2015. aastal? Kas…?  (LOE ETTE)

 Kuni 20 000 eurot 1
 20 001 kuni 40 000 eurot  2
 40 001 kuni 100 000 eurot  3
 100 001 kuni 200 000 eurot  4
 200 001 kuni 700 000 eurot  5
 700 001 kuni 2 000 000 eurot  6
 2 000 001 kuni 7 000 000 eurot  7
 7 000 001 kuni 20 000 000 eurot  8
 üle 20 miljoni euro  9
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE)  10
 KÄIVE PUUDUS  11
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5. Millises piirkonnas Teie ettevõte asub? (JUHUL KUI ETTEVÕTE TEGUTSEB MITMES PIIRKONNAS, MÄRGI PEAKONTORI ASUKOHT)

 Tallinnas  1
 Põhja- ja Lääne-Eesti (Harju-, Järva-, Rapla-, Lääne-, Hiiu-, Saare- ja Pärnumaa) 2
 Tartu piirkond ja Lõuna-Eesti (Tartu-, Jõgeva-, Viljandi-, Võru-, Valga- ja Põlvamaa) 3
 Virumaa (Ida- ja Lääne-Virumaa)  4

6. Kas välismaine kapital moodustab Teie ettevõttest…? (LOE ETTE)

 50% või alla selle  1
 Üle 50%  2
 0% ehk ainult Eesti kapital  3
 EOÖ/ KEELDUMINE (ÄRA LOE)  4

7. Kas Teie ettevõtte on viimase kahe aasta jooksul rahaliselt toetanud mõnda poliitilist erakonda?

 Jah  1
 Ei  2
 EOÖ/ KEELDUMINE (ÄRA LOE)  3
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Jätkame ettevõtlust takistavate teguritega. Palun hinnake, kuivõrd tõsiseks peate Te iga järgnevat faktorit oma ettevõtte arengu takistajatena, kasutades skaalat…
’Väga tõsine takistus’, ’Üsna tõsine takistus’, ’Mitte eriti tõsine takistus’, ’Ei ole üldse takistuseks’.

Väga tõsine 
takistus

Üsna tõsine 
takistus

Mitte eriti tõsine 
takistus

Ei ole üldse 
takistuseks

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

8. Seadusandluse jäikus 1 2 3 4 5
9. Seadusandluse pidev muutmine 1 2 3 4 5
10. Ametnike äraostetavus ja erapoolikus 1 2 3 4 5
11. Poliitikute äraostetavus ja erapoolikus 1 2 3 4 5
12. Kvalifitseeritud tööjõu puudus 1 2 3 4 5
13. Ametnike ebapädevus 1 2 3 4 5
14. Poliitikute ebapädevus 1 2 3 4 5
15. Ametlike protseduuride kallidus 1 2 3 4 5
16. Asjaajamise bürokraatlikkus 1 2 3 4 5
17. Mõni muu takistus 1 2 3 4 5

17A Valisite variandi ’Mõni muu takistus’ puhul vastuse …Palun täpsustage:
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Nüüd kirjeldan Teile olukordi, mis teinekord ette tulevad. Palun öelge, kuivõrd Te iga situatsiooni aktsepteerite? Kuivõrd Te aktsepteerite seda, et...? Kas...’Täiesti 
aktsepteerite’, ’Pigem aktsepteerite’, ’Pigem ei aktsepteeri’ või ’Üldse ei aktsepteeri’?

Täiesti 
aktsepteerite

Pigem 
aktsepteerite

Pigem ei 
aktsepteeri

Üldse ei 
aktsepteeri

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

18. Ettevõtja pakub eliitkooli direktorile reisi soojale maale, et viimane aitaks tema 
pojal oma kooli pääseda. 1 2 3 4 5

19. Ametnik kasutab ametiautot isiklikuks otstarbeks. 1 2 3 4 5
20. Ettevõtja helistab tuttavale ametnikule, et kiirendada ettevõtte dokumentide 

menetlemist, mis on vahepeal takerdunud. 1 2 3 4 5

21. Haige pääseb operatsioonile eelisjärjekorras, kuna arst on tema venna 
kursusekaaslane. 1 2 3 4 5

22. Ametnik lubab ettevõtjale vastutasu eest mõjutada kõrget ministeeriumi 
ametnikku otsustama ettevõtjaga seotud projekti kasuks. 1 2 3 4 5
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Palun öelge, kuivõrd Te nõustute järgmiste väidetega? 
Kas...’Täiesti nõustute’, ’Pigem nõustute’, ’Pigem ei nõustu’ või ’Üldse ei nõustu’?

Täiesti 
nõustute

Pigem 
nõustute

Pigem ei 
nõustu

Üldse 
ei nõustu

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

23. Kui ametnik võtab peale teenuse osutamist tänutäheks vastu kingituse, siis see 
on korruptsioon. 1 2 3 4 5

24. Kui ametnik võtab trahvi ärahoidmiseks või asjaajamise kiirendamiseks vms 
puhul vastu raha, kingituse või vastuteene, siis see on korruptsioon. 1 2 3 4 5

25. Kui ettevõtja teeb erakonnale annetuse ning saab selle eest oma ettevõttele 
soodsa otsuse, siis see on korruptsioon. 1 2 3 4 5

26. Kui hangetega tegelev ametnik tellib asutusele arvuteid firmast, mille osanik 
on tema poeg (või muu lähikondlane), siis see on korruptsioon. 1 2 3 4 5

27. Kui ajakirjanik võtab ettevõtjalt vastu soodustuse, kingituse, vms tänutäheks 
tema ettevõttele soodsa või konkurendile ebasoodsa kajastuse esitamiseks 
meediaväljaandes, siis see on korruptsioon (välja arvatud juhul kui artikkel/ 
tekst sisaldab viidet, et tegu on reklaamtekstiga)

1 2 3 4 5
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Palun öelge, kuivõrd Te nõustute järgmiste väidetega? Kas…?

Täiesti 
nõustute

Pigem 
nõustute

Pigem ei 
nõustu

Üldse ei 
nõustu

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

28. Eesti ametnikud on inimestega suheldes viisakad ja abivalmid 1 2 3 4 5
29. Erasektori firmades on parem teenindus kui riigiasutustes 1 2 3 4 5
30. Eesti ametnikud on üldiselt asjatundlikud ja teevad oma tööd hästi 1 2 3 4 5
31. Ebaeetiliselt käituv avaliku sektori töötaja on kahjulikum kui ebaeetiliselt 

käituv erasektori töötaja. 1 2 3 4 5

Kujutlege, et olete ettevõtja, kes osaleb riigihankekonkursil ning Teie sooviks on hange võita. Teil oleks võimalus pakkuda ametnikule soodustust (näiteks puhkusereis) 
tema otsuse mõjutamiseks. Kuivõrd Te nõustute järgmise väitega arvestades tänase Eesti konteksti?

Täiesti 
nõustute

Pigem 
nõustute

Pigem ei 
nõustu

Üldse ei 
nõustu

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

32. Pakuksite soodustust, kuna ametnikud üldiselt eeldavad seda. 1 2 3 4 5
33. Pakuksite soodustust, kuna vahelejäämisrisk oleks väike. 1 2 3 4 5
34. Pakuksite soodustust, kuna hanke võitmine oleks firmale kasulik. 1 2 3 4 5
35. Pakuksite soodustust, kuna selline vastuteene oleks kahjutu – ei põhjustaks 

kellelegi mingeid kahjusid. 1 2 3 4 5

36. Pakuksite soodustust, kuna ettevõtjad teevad seda üsna sageli/ see on levinud 
praktika Eestis. 1 2 3 4 5
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Palun öelge kuivõrd levinud on Teie arvates…
Kas ’Laialt levinud’, ’Üsna levinud’, ’Mitte eriti levinud’ või ’Üldse mitte levinud’?

Laialt 
levinud

Üsna 
levinud

Mitte eriti 
levinud

Üldse mitte 
levinud

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

37. Altkäemaksu nõudmine või pakkumine … riigiasutuste (siinkohal ei mõtle me 
kohalikke omavalitsusi) ning ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

37B Aga altkäemaksu nõudmine või pakkumine … kohaliku omavalitsuse ja 
ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

Laialt 
levinud

Üsna 
levinud

Mitte eriti 
levinud

Üldse mitte 
levinud

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

38. Soodustuste ostmine (nt soodsad seadusesätted, otsused) …
riigiasutuste (v.a. kohalikud omavalitsused) ning ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

38B Aga soodustuste ostmine (nt soodsad seadusesätted, otsused) …
kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

Laialt 
levinud

Üsna 
levinud

Mitte eriti 
levinud

Üldse mitte 
levinud

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

39. Riigivara/ kohaliku vara enda kätesse mängimine…
riigiasutuste (v.a. kohalikud omavalitsused) ning ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

39B Aga riigivara/ kohaliku vara enda kätesse mängimine…
kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

Kuivõrd levinud on Teie arvates…

Kuivõrd levinud on Teie arvates…
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Laialt 
levinud

Üsna 
levinud

Mitte eriti 
levinud

Üldse mitte 
levinud

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

40. Petmine riigihangetel…
riigiasutuste (v.a. kohalikud omavalitsused) ning ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

40B Aga petmine riigihangetel…
kohaliku omavalitsuse ja ettevõtete vahel Eestis? 1 2 3 4 5

Kuivõrd levinud on Teie arvates…
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Palun öelge iga järgneva situatsiooni puhul, kas olete viimase aasta jooksul selles isiklikult osalenud või selle tunnistajaks olnud (teate kedagi teist, kes on osalenud 
või kokku puutunud)?

Olete ise 
osalenud

Ei ole ise osalenud, 
aga olete olnud 

tunnistajaks

EI OLE 
KOKKU 

PUUTUNUD
41. Poliitiline erakond lubab teha ettevõtjale soodsa otsuse, kui viimane teeb erakonnale suure 

annetuse. 1 2 3

42. Tänu tutvusele ametnikuga saadakse avalikust sektorist infot, teenust või kiireneb asjaajamine. 1 2 3
43. Ametnik/inspektor jätab trahvi tegemata peale soodustuse või raha saamist. 1 2 3
44. Ametnik tellib asutuse/riigi rahade eest toote või teene firmalt, milles ta sugulane on osanik 1 2 3
45. Ametnik osutab teenust siis, kui talle osutatakse vastuteene, nn „käsi peseb kätt” 1 2 3
46. Ametnikule viiakse tänutäheks kingitus. 1 2 3
47. Ametnik kasutab talle tänu ametikohale teadaolevat infot isiklikes huvides. 1 2 3
48. Ettevõtja ning ametnik mängivad riigihankes kokku. 1 2 3
49. Ettevõtte raamatupidamises kasutatakse võltsitud arveid ning teisi dokumente. 1 2 3
50. Konkurendi laimamise või enda ettevõtte esiletõstmise eesmärgil meediaväljaandes pakutakse 

meediaväljaande esindajale soodustust, kingitust, vms (välja arvatud tavaline ostetud reklaam) 1 2 3

51. Mõni muu korruptiivne olukord 1 2 3

51A Valisite variandi ’Mõni muu korruptiivne olukord’ puhul vastuse … Palun täpsustage:
…
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Kui tihti on Teie ettevõttel tulnud ligikaudu viimase aasta jooksul järgnevate asutustega suheldes maksta töötajatele peale, teha kingitus või vastuteene?
Vastates mõelge oma ettevõtte, mitte enda kui kodaniku kokkupuudetele järgnevate asutustega.
Kas… on seda tulnud teha ’Iga kord’, ’Sageli’, ’Harva’ või ’Mitte Kunagi’?

Iga kord* Sageli Harva Mitte kunagi

ETTEVÕTE 
POLE SELLISE 
ASUTUSEGA 
SUHELNUD

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

52. Haigekassaga suheldes 1 2 3 4 5 6
53. Ministeeriumide ja maavalitsustega suheldes 1 2 3 4 5 6
54. Kohtutega suheldes 1 2 3 4 5 6
55. Kohaliku omavalitsuse asutustega suheldes 1 2 3 4 5 6
56. Õiguskaitseorganitega suheldes (Maksu- ja Tolliamet, 

piirivalve, politsei, prokuratuur jne) 1 2 3 4 5 6

57. Notaritega, kohtutäituritega suheldes 1 2 3 4 5 6
58. Mõne muu avaliku sektori asutusega kokku puutudes 1 2 3 4 5 6
59. Audiitorfirmadega suheldes 1 2 3 4 5 6

* märkida ka juhul, kui kokkupuude asutusega on olnud ühekordne ja sel korral küsiti altkäemaksu

58A Valisite variandi ’Mõne muu avaliku sektori asutusega kokku puutudes’ puhul vastuse .. Palun täpsustage:
…
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Aga kuivõrd tihti on ligikaudu viimase aasta jooksul Teie ettevõttelt järgnevaid avalikke teenuseid kasutades altkäemaksu, kingitusi või vastuteeneid soovitud? Ehk siis 
Teile on tundunud, et sellele vihjatakse, mis ei pruugi tähendada, et Te oleksite soovile ka vastanud?
Vastates lähtuge jällegi oma ETTEVÕTTE, mitte enda kui eraisiku kogemustest..
Kas.…on Teie ettevõttelt on altkäemaksu soovitud…?

Iga kord* Sageli Harva Mitte kunagi

ETTEVÕTE 
POLE VASTAVA 

TEENUSEGA 
KOKKU PUUTUNUD

Ei oska öelda 
(ÄRA LOE)

60. Sõiduki registreerimisel 1 2 3 4 5 6
61. Sõiduki tehnoülevaatusel 1 2 3 4 5 6
62. Litsentside, lubade taotlemisel 1 2 3 4 5 6
63. Riigihankega seoses 1 2 3 4 5 6
64. Soodsa kohtuotsusega seoses 1 2 3 4 5 6
65. Kaupade/ teenuste piiriületusega seoses 1 2 3 4 5 6
66. Trahvidega, riikliku järelevalvega või 

inspekteerimisega seoses 1 2 3 4 5 6

67. Kaupade/ teenuste maksustamisega seoses 1 2 3 4 5 6
68. Mõne muu avaliku teenuse kasutamise puhul 1 2 3 4 5 6

* märkida ka juhul, kui kokkupuude asutusega on olnud ühekordne ja sel korral küsiti altkäemaksu

68A Valisite variandi ’Mõne muu avaliku teenuse kasutamise puhul’ puhul vastuse … Palun täpsustage:
…



99

LISA 3. Ettevõtete küsimustik

69. Palun öelge ka, kui suure summa on Teie ettevõte viimasel aastal kulutanud lisamakseteks, kingitusteks, vastuteeneteks?

 sümboolne kingitus või vastuteene 1
 raha (SUMMA NUMBRITES) ...€ 2
 EI OLE SEL OTSTARBEL KULUTANUD (ÄRA LOE) 3

70. Kui pidite peale maksma, kingituse või vastuteene tegema, siis kas harilikult...?

 ametnik küsis või vihjas selle vajalikkusele 1
 tegite seda omal algatusel 2
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE (ÄRA LOE) 3

71. Kas viimase aasta jooksul olete oma ettevõtte sees kokku puutunud juhtumiga, kus töötaja on käitunud korruptiivselt (näiteks on oma võimu ära kasutanud, 
teinud kellelegi lubamatuid soodustusi või muud taolist)?

 Jah, olen 1
 Ei, ei ole 2
 EI OSKA ÖELDA/ KEELDUMINE 3

72. Kui Te puutusite viimasel aastal kokku korruptsiooniga, kas Te rääkisite sellest juhtumist kellelegi? Nimetage kõik sobivad. (LOE ETTE 1-4)

 Jah, rääkisite lähedastele või sõpradele või kolleegidele 1
 Jah, teatasite õiguskaitseorganitele (politsei, prokuratuur jms) 2
 Jah, rääkisite nii sõpradele kui teatasin õiguskaitseorganitele 3
 Teatasin kellelegi teisele, täpsustage …. 4
 Ei teatanud 5
 EI OSKA ÖELDA/ keeldumine (ÄRA LOE) 6
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73 Miks Te ei teatanud korruptsioonijuhtumist õiguskaitseorganitele? Palun valige järgmiste hulgast kuni kolm Teie jaoks kõige olulisemat põhjust! (LOE ETTE 1-6)

Ei tea, kuhu teatada 1
Keegi ei teata nagunii 2
Juhtum(id) oli(d) nii tühine(sed) ja tähtsusetu(d), seega pole mõtet teatada 3
Teatamisel pole mõtet, sest asjaosaliste üle ei mõistetaks kohut 4
Ei taha lisaprobleeme tekitada endale ega teistele 5
Raske tõestada, et tegu oli korruptsiooniga 6
MUU PÕHJUS, täpsustage …. 7
EOÖ/ keeldumine (ÄRA LOE) 8

74. Kas Te olete kursis korruptsiooni-alase veebilehega www.korruptsioon.ee?

 Jah, tean selle lehe olemasolust, ent ise ei ole selle sisuga tutvunud 1
 Jah, tean selle lehe olemasolust ja olen ka ise selle sisuga tutvunud 2
 Ei ole kursis 3

Lõpetuseks mõned üldised küsimused Teie enda kohta.

75. Vastaja sugu (MÄRGI, ÄRA KÜSI)
 
 mees 1
 naine 2
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76. Kui vana Te olete?

 KIRJUTA NUMBRITES: __ __

77. Mis rahvusest Te olete?

 Eestlane 1
 Venelane 2
 Muu rahvus 3

78. Milline on Teie kõige kõrgem omandatud haridustase?
 (LASE NIMETADA. LOE, KUI EI OSKA NIMETADA SPONTAANSELT)

Algharidus 1
Põhiharidus 2
Keskharidus 3
Keskeri- või kutseharidus (kutsekool, tehnikum) 4
Kõrgharidus 5

79. Kas Te olete kunagi töötanud avalikus sektoris?
 
 Jah 1
 Ei 2
 EI OSKA ÖELDA/ keeldumine (ÄRA LOE) 3
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