
NR Eesmärk/Meede/Tegevus Indikaator/Tulemus EA liik COFOG Vastutaja (org) Algtas e 2015 2016 2017 2018
Periood 
kokku

Taotleda 
riigieelarvest 
või ESF 
vahenditest vm

Seos teiste valdkonna 
arengukavadega Kommentaarid

1. Korruptsiooniteadlikkuse edendamine 36 400 44 550 33 200 25 200 139 350 139 350
1.1. Inimeste korruptsiooniteadlikkuse 

suurendamine ja hoiakute kujundamine 4 000 9 000 9 000 1 000 23 000 23 000

1.1.1. Korruptsiooni taunivate elanike osakaal, vt Korruptsiooniuuring 
(2010), lk 15, nt nende osakaal, kes taunivad olukorda, kus ettevõtja pakub 
eliitkooli direktorile turismireisi, et viimane aitaks tema pojal kooli pääseda. 85% > 85%

1.1.2 Korruptsiooni äratundvate elanike osakaal, vt Korruptsiooniuuring 
(2010), lk 14, nt altkäemaksu korruptsiooniks pidavate elanike osakaal 90% > 90%
1.1.3 Nende 15-30-aastaste elanike osakaal, kes on hüpoteetilises 
olukorras valmis korruptiivselt käituma, vt Korruptsiooniuuring (2010), lk 17 
(osakaal peaks vähenema) 44% < 44%
1.1.4.Nende mitte-eestlasest elanike osakaal, kes on hüpoteetilises 
olukorras valmis korruptiivselt käituma, vt Korruptsiooniuuring (2010), lk 17 
(osakaal peaks vähenema) 47% < 47%

1.1.1.

Noorte korruptsioonialaste hoiakute kujundamiseks 
näidisfilmide välja töötamine (s.h. venekeelsete 
subtiitritega) koos juhendmaterjalidega (töölehtedega) 
õpetajatele kasutamiseks ühiskonnaõpetuse tundides.

1) Näidisfilmid välja töötatud koos töölehtedega - 2015; 2) Õpetajaid 
instrueeritud ja filme kasutatakse ühiskonnaõpetuse tundides - 2016 ja edasi. 

20 09800

Haridus- ja 
Teadusministeerium
Justiitsministeerium x 3 000 0 0 0 3 000 3 000

1.1.2.

Venekeelse elanikkonna korruptsioonialaste hoiakute 
kujundamiseks korruptsioonialase info vene keelde 
tõlkimine (nt www.korruptsioon.ee veebilehel oleva info 
vene keelde tõlkimine, sh info, mis on suunatud 
ettevõtjatele, ajakirjanike huvide konflikti teema) ning 
vastava info levitamine venekeelsetes kanalites (nt 
http://rus.delfi.ee/, www.seti.ee, 
http://www.russkoeradio.fm/, http://r4.err.ee/).

Korruptsiooni käsitlevad teemalood avaldatud venekeelses meedias - alates 
2014 ja edasi.

20 03600 Justiitsministeerium x 1 000 1 000 1 000 1 000 4 000 4 000

1.1.3.

Meediatöötajate korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks 
ning seeläbi ka elanikkonna hoiakute kujundamiseks 
ajakirjanikele koolituste korraldamine, mis suurendaksid 
uuriva ajakirjanduse kvaliteeti ning oskust 
korruptsioonijuhtumeid (s.h. erasektori 
korruptsioonijuhtumeid) kajastada. Eraldi venekeelsete 
koolituste korraldamine.

1) Nii eesti- kui venekeelsed koolitused ajakirjanikele on toimunud:
a) uuriva ajakirjanduse seminarid Eesti meediaväljaannete
esindajatele, välislektori osalusel 
( 2017, 2020). Osavõtjate arv seminari kohta: 25.
b) korruptsiooni kajastamise seminarid venekeelsele meediale.
Koosnevad kahest osast:  uuriva ajakirjanduse võtted korruptsiooni
kajastamisel ja õigusteadlikkuse tõstmine (2016, 2018).
Osavõtjate arv seminari kohta: 20.

2) Ajakirjanike huvide konflikti käsiraamat on vene keelde tõlgitud - 2015.
20 03600

Justiitsministeerium
x 0 8 000 8 000 0 16 000 16 000

1.2.
Korruptsioonihoiakute kujundamine ja 
teadlikkuse suurendamine avalikus sektoris 19400 30050 18 700 18 700 86850 86850

1.2.1 Korruptsiooni taunivate avaliku sektori töötajate osakaal, vt 
Korruptsiooniuuring (2010), lk 15, nt nende osakaal, kes taunivad olukorda, 
kus ametiautot kasutatakse isiklikuks otstarbeks x x 78% > 78%
1.2.2 Korruptsiooni äratundvate avaliku sektori töötajate osakaal, vt 
Korruptsiooniuuring (2010), lk 14, nt huvide konflikti korruptsiooniks 
pidavate vastajate osakaal x x 84% > 84%

1.2.3 Ametnike osakaal, kes peavad avaliku teenuse osutamise eest 
materiaalse hüvitise vastuvõtmist väga raskeks või küllaltki raskeks 
rikkumiseks, (Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses, 2013) x x 96% > 96%

1.2.1.

Eetilise käitumise ja korruptsioonivastaste hoiakute 
kujundamiseks avalikus sektoris ametnikele ja teistele 
avaliku sektori sihtgruppidele (riigi ja KOV hallatavad 
asutused, riigi ja KOV osalusega äriühingud, MTÜd ja 
SAd, KOV volikogude liikmed) eetikaalaste koolituste 
korraldamine. 

Koolitused erinevatele sihtrühmadele läbi viidud - 2013 ja edasi.

40
31
20 01120

Rahandusministeerium
x 18 000 18 000 18 000 18 000 72 000 72 000

1.2.2.

Eetikakoolitustel kasutatavate DVD-del olevate 
õppematerjalide ajakohastamine sisuliselt ning 
veebipõhiseks viimine. 

Õppematerjal ajakohastatud ja veebipõhine rakendus uuendatud - 2016. 40
31
20 01120

Rahandusministeerium
x 0 10 000 0 0 10 000 10 000

1.2.3.

Korruptsioonivastase seaduse tutvustamiseks ning 
rakenduse sujuvamaks tagamiseks videoloengu 
veebiversiooni valmistamine, mis tutvustaks 
toimingupiiranguid ning huvide deklareerimise 
põhimõtteid ja annaks vastused enim kerkinud 
küsimustele. 

Koolitusmaterjale vajadusel täiendatud - 2016 a.

20 03600 Justiitsministeerium x 0 650 0 0 650 650

1.2.4.

Korruptsiooni ennetamiseks üldhariduskoolides huvide 
konflikti ennetamise teema lisamine koolijuhtide 
kompetentsimudelisse ja huvide konflikti ennetamiseks 
täiendkoolitused (nt kasutades väärtusmängu).

Täiendkoolitusel on huvide konflikti teemat käsitletud (omavalitsustele, 
koolide juhtkondadele, õpetajatele ja lapsevanematele avatud juhtimise ja 
korruptsiooniga seotud valikute läbimõtlemiseks) - 2016.

20 09800
Haridus- ja 

Teadusministeerium x 0 0 0 0 0 0
Eesti elukestva õppe 
strateegia 2020

1.2.5.

Huvide konflikti probleemi teadvustamine kutsealases 
tegevuses ning vastava normi sisseviimine 
kutsestandarditesse.    

1) Huvide konflikti käsitlevad seminarid on 1-2 korda aastas läbi viidud; 2) 
Huvide konflikti seisukohalt tundlike kutsealade kutsestandardid on huvide 
konflikti seisukohast üle vaadatud - 2015.

20 09800

Haridus- ja 
Teadusministeerium

x 1 400 1 400 700 700 4 200 4 200
1.3. Teadlikkuse suurendamine erasektoris ja 

tähelepanu suunamine korruptsiooni 
ennetusega seotud teemadele x 13 000 5 500 5 500 5 500 29 500 29 500

1.3.1 Korruptsiooni taunivate ettevõtjate osakaal, vt Korruptsiooniuuring 
(2010), lk 15, nt nende osakaal, kes taunivad olukorda, kus ametnik lubab 
ettevõtjale vastutasu eest mõjutada kõrget ministeeriumiametnikku 
otsustama ettevõtjaga seotud projekti kasuks. 86% > 86%

1.3.2 Korruptsiooni äratundvate ettevõtjate osakaal, vt Korruptsiooniuuring 
(2010), lk 14, nt altkäemaksu korruptsiooniks pidavate ettevõtjate osakaal 93% > 93%



1.3.1.

Korruptsiooniga seotud küsimuste lisamine 
vastutustundliku ettevõtluse indeksisse (indeksit 
koostab Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum). 

Vastavad küsimused lisatud indeksisse ja küsitlus toimunud - 2013 ja edasi 
iga-aastaselt.

20 03600
Justiitsministeerium

x 0 0 0 0 0 0

1.3.2.

Korruptsiooni veebilehe täiendamine metoodikatega, 
mis aitab ettevõtetel korruptsiooniriske hinnata, 
ennetussüsteeme parandada jms ning sisaldab huvide 
konflikti vältimise juhendeid.

Metoodika veebilehele lisatud ja vene keelde tõlgitud - 2015.

20 03600
Justiitsministeerium

x 1 000 0 0 0 1 000 1 000

1.3.3.

Ettevõtjatele teavitus- ja aruteluseminaride korraldamine 
korruptsiooni teemadel, sh välisriigis altkäemaksu 
maksmise teemal, (nt justiitsministeeriumi ja 
Kaubandus-Tööstuskoja ühisseminarid ettevõtjatele, 
vastutustundliku ettevõtluse foorum, MTÜ 
Korruptsioonivaba Eesti ettevõtete korruptsioonivastane 
foorum) ning osalemine ettevõtjatele suunatud üritustel 
vastavate ettekannetega.

1) Venekeelsetele ettevõtjatele suunatud korruptsiooniteemalised koolitused 
2015
2) Iga-aastane ühisseminar toimunud; 
3) Ettevõtjatele suunatud üritustel osaletud.

20 03600

Justiitsministeerium
Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium
x 8000 1500 1500 1500 12 500 12 500

1.3.4.

Juhtimisriskide koolitustel korruptsiooniriskide 
maandamise teema, sh välisriigis altkäemaksu 
maksmise teema lisamine ja vastavate 
juhtimiskoolituste läbiviimine riigi ja KOV asutatud 
eraõiguslike juriidiliste isikute juhtidele (juhatuse ja 
nõukogu liikmetele) ning erasektori osalusega ettevõtete 
juhtidele.

1) Juhtimiskoolitustel ettevõtjatele korruptsioonist kui juhtimisriskist räägitud - 
koolitustel osalenud 25% väikettevõtete juhtidest ja 50% suurte ettevõtete 
juhtidest. 
2) Riigi ja KOV eraõiguslike juriidiliste isikute juhtimiskoolitustel 
korruptsioonist kui juhtimisriskist räägitud - kõikide vastavate ettevõtete juhid 
koolitusel osalenud 2020 a. 40

31 01120
Rahandusministeerium

x 4 000 4000 4000 4000 16 000 16 000

2. 
Avaliku sektori otsuste ja tegevuste läbipaistvuse 
suurendamine 650 400 472 700 127 500 63 300 1 313 900 1 258 900

2.1. Õigusloome ja poliitilise otsustusprotsessi 
läbipaistvuse suurendamine 0 3 000 0 3 000 6 000 6 000

2.1.1. Ettevõtjate hinnang ametnike äraostetavusele: 2010 a. pidas 25% 
ettevõtjatest ametnike äraostetavust ja erapoolikust ettevõtluse takistuseks. 
Eesmärgiks on vastava hinnangu paranemine. (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 25% < 25%
2.1.2 Ettevõtjate hinnang poliitikute äraostetavusele: 2010 a. pidas 20% 
ettevõtjatest  poliitikute äraostetavust ja erapoolikust ettevõtluse 
takistuseks. Eesmärgiks on vastava hinnangu paranemine. 
(Korruptsiooniuuring, 2010) x x 20% < 20%

2.1.1.

Koolitused ametnikele, kelle ülesandeks on kaasata 
huvirühmasid. Koolituse eesmärgiks on eelkõige 
ametnike läbirääkimisoskuste arendamine.

Koolitused on  iga kahe aasta tagant toimunud ning nendel on käsitletud ka 
läbirääkimisoskuseid.

40
31 01120

Rahandusministeerium
Riigikantselei x 0 3 000 0 3 000 6 000 6 000

2.1.2.

Hea tava / lobireeglite loomine õigusloojatele ja 
huvirühmadele. (NB! GRECO soovitab kehtestada 
reeglid riigikogu liikmete suhtlusele lobitöö tegijate ja 
muude kolmandate isikutega, kes püüavad õigusloomet 
mõjutada.)

1) Põhimõtted õigusloojatele suhtlemiseks huvirühmadega:
            a) Täidesaatva võimu asutuste põhimõtted suhtlemiseks 
huvirühmadega;
            b) seadusandliku võimu põhimõtted suhtlemiseks huvirühmadega) on 
välja töötatud kogu õigusloome protsessi ahelas 2016. a.
2) Hea tava või lobireeglid huvirühmadele on välja töötatud koos ettevõtjatega 
2015 a. 

20 03600
Justiitsministeerium

x 0 0 0 0 0 0

2.1.3.

Erakonnaseaduse mõjude ning erakondade 
rahastamise järelevalve piisavuse regulaarne 
analüüsimine iga 2 aasta tagant

Analüüs iga 2 aasta tagant valminud - algus 2015 a.

20 03600
Justiitsministeerium

x 0 0 0 0 0 0

2.1.4. Parlamendiliikmete immuniteeti puudutav analüüs.

Analüüs ja vajadusel seadusemuudatus - 2017: analüüsitud on põhiseaduse 
§ 76 tulenevat immuniteedi põhimõtet ning antakse vastus küsimusele, kas 
immuniteedi põhimõte takistab korruptsioonikuritegude uurimist, ja teha 
vastav seadusemuudatus sellest lähtuvalt.

20 03600 Justiitsministeerium x 0 0 0 0 0 0

2.2. Omavalitsuste finantstehingute ja 
töökorralduse läbipaistvuse suurendamine x 363 000 47 300 27 200 0 437 500 437 500

2.2.1. Ettevõtjate osakaal, kes on maksnud KOV asutustele altkäemaksu. 
2010 a: 3%. (Korruptsiooniuuring, 2010) 3% < 3%

2.2.2. Ehitusregistris elektroonselt menetletavate taotluste arv. 0% > 50%

2.2.3. Detailplaneeringute menetlemise infosüsteemi (ruumilise planeerimise 
infosüsteemi RPIS)  ja elektroonset menetlust kasutavate KOVide arv, kel 
on detailplaneeringuid aastas rohkem kui 50. 0 > 50%

2.2.1.

Huvide konflikti vältimise alased tegevused KOV-des 
(infovoldiku koostamine, KOV-de juhendamine, 
koolitamine, järelanalüüsi tegemine jne)

1) Vastavatel teemadel on koolitused KOV-des toimunud , sh infovoldikut on 
tutvustatud 100-le KOV-le 2016 ja kõikidele KOV-dele- 2017. 
2) KOV-e on juhendatud ja enesekontrolli küsimustikku KOV-dele 
tutvustatud ning vähemalt 50 KOV-i on vastavat meetodit ka rakendanud 
2017 a ja 100 KOV-i 2020 a.
3) KOV volikogudes hea tava loodud liikmete huvid otsusetegemisel 
komisjonides (nt seotused huvirühmadega) avalikustada,  ja huvisid 
avalikustatakse avalikus protokollis (Indikaatoriks KOV-de arv, kes vastavat 
infot kajastab) - 2017. 
4) Analüüs valminud, mis annab ülevaate KOV-de huvide konflikti 
ennetamise alasest tegevusest - 2017.

20 03600

Justiitsministeerium
Siseministeerium (regionaal)

Rahandusministeerium x 0 2 300 12 200 0 14 500 14 500

2.2.2.
KOV sisekontrollisüsteemi loomise alased tegevused 

1) KOV-idele on kättesaadavad RaM sisekontrolli süsteemi, riskihindamise 
jmt juhendmaterjalid ja RaM levitab vastavat infot KOV-de hulgas. 
2) KOV ametnikud on kaasatud vähemalt 75% RaM korraldatud 
valdkondlikesse koolitustesse.  
3) Sisekontrollisüsteemi rakendamise toimimise analüüs valminud KOV-des, 
sh analüüsitakse siseaudiitori ametikoha kohustuslikkuse vajadust KOV-des: 
hinnang sisekontrollisüsteemi rakendamisele olemas ja vastavad 
ettepanekud KOV-dele tehtud - 2015. 

20 01120
Rahandusministeerium

Siseministeerium (regionaal) x 30 000 0 0 0 30 000 30 000



2.2.3.

Infosüsteemi Läbipaistev Eesti Omavalitsus (LEO, 
edaspidi nimega Riigiraha) etapiviisiline käivitamine, 
mis annab avalikkusele infot KOV finantstehingute 
kohta: 
1) Saldoandmike infosüsteemi olemasolevate andmete 
avalikustamiseks vajaliku tarkvara hankimine (LEO)
2) KOV ja eraõiguslike isikute vaheliste tehingute 
avalikustamise lähteülesande koostamine ning 
äriregistri ja teiste registritega võimaliku liidestamise 
analüüsimine
3) LEO vahendusel KOV ja eraõiguslike isikute 
vaheliste tehingute avalikustamiseks IT arenduse 
teostamine
4) KOV valitseva mõju all olevate äriühingute, 
sihtasutuste ja mittetulundusühingute tehingute 
avalikustamine LEO kaudu. 

1) Saldoandmike infosüsteemi andmete avalikustamiseks vajalik tarkvara 
hangitud - 2015;
2) KOV eraõiguslike isikutest tehingupartnerite avalikustamise lähteülesanne 
koostatud ning äriregistri ja teiste registritega võimaliku liidestamise analüüs 
läbi viidud - 2015;
3) KOV eraõiguslike isikutest tehingupartnerite avalikustamiseks IT 
arendused teostatud (sh KOV toetused vabaühendustele avalikustatud LEO 
kaudu) - 2016;
4) KOV valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja 
mittetulundusühingute raamatupidamisandmed avalikustatud LEO kaudu - 
2017.

20 01120 Rahandusministeerium x 100 000 45 000 15 000 0 160 000 160 000

2.2.4.

Riigikontrolli auditi läbiviimine lasteaiakohtade 
kättesaadavuse kohta  valdades ja linnades ning selle 
järel vajadusel X-tee liidese loomine mille abil on 
lapsevanemal võimalik riigiportaali kaudu oma lapse 
lasteaiajärjekorda elektrooniliselt registreerida ja jälgida 
(puudutab suuremaid KOV-e). vastava liidese loomine.

1) Audit valminud  - 2015.

Riigikontroll x 0 0 0 0 0 0

2.2.5.

Riigi infosüsteemidega liidestatud detailplaneeringute  
infosüsteemi käivitamine ja kasutuselevõtmine KOV-
des, millega muutub lahendust kasutavates KOV-des 
planeeringute menetlemine ja avalikustamine 
elektrooniliseks.

1) Detailplaneeringute menetlemise infosüsteem loodud - 2015.
2) Detailplaneeringute menetlemise infosüsteemi kasutavad vähemalt pooled 
KOVid, kel on detailplaneeringuid aastas rohkem kui 50, pidades silmas, et 
infosüsteem on KOV-des vabatahtlikkuse alusel rakendatav - 2017. Siseministeerium (regionaal)

x 0 0 0 0 0 0

2.2.6.

Riigi infosüsteemidega liidestatud ehitusregistri 
arendamine KOV-des, millega muutub ehituslubade 
menetlemine elektrooniliseks, mille tulemusena muutub 
menetlus läbipaistvamaks ja paremini jälgitavaks (nt 
taotlusi/lube saavad registris vaadata ka suvalised 
huvilised). 

1) Ehituslubade menetlemine on elektrooniline - 2016.

95
156 04900

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium x 233 000 0 0 0 233 000 233 000

2.2.7.

Detailplaneeringute ja ehituslubade menetlemise 
läbipaistvamaks muutmine läbi menetlustähtaegade 
seadmise.

 Menetlustähtaegade ja elektroonilist menetlust kasutavate KOVde arvu 
regulaarne ülevaade (analüüs) peale seaduse jõustumist- 2017

03600

Siseministeerium (regionaal)
Justiitsministeerium

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium

x 0 0 0 0 0 0
2.3. Riigiasutuste tegevuse läbipaistvuse 

suurendamine ja korruptsiooni ennetava 
kultuuri toetamine 30 000 0 0 0 30 000 30 000

2.3.1 Ettevõtjate osakaal, kes peab korruptsiooni levinuks riigi tasandil: 
2010 a 64% (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 64% < 64%

2.3.2  Ametnike hinnang oma organisatsiooni eetilisusele: 2013 a 7,5 (10-
pallisel skaalal), (Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses, 2013) x x 7,5 > 7,5

2.3.1.

Riigiasutustele eetika juhtimise süsteemide 
enesehindamise metoodika väljatöötamine ning vastava 
metoodika tutvustamine. 

Metoodika on välja töötatud ja riigiasutustele tutvustatud - 2015

20 01120 Rahandusministeerium x 0 0 0 0 0 0

2.3.2.

Sarnaselt LEO-ga infosüsteem Läbipaistev Eesti Riik 
(LER) käivitamine, mis annab avalikkusele infot 
riigiasutuste finantstehingute kohta. Samuti sarnaselt 
LEO-ga toimub see etapiviisiliselt: (1) lähteülesande 
koostamine; (2) tehingute avalikustamine LER-s; (3) 
vajadusel liidestamine teiste registritega; (4) 
avalikustamise nõude laiendamine riigi asutatud 
eraõiguslikele juriidilistele isikutele.

1) LER infosüsteemi lähteülesanne on koostatud ning andmete 
avaldamisega seotud küsimused on täpsustatud (sh andmekaitse).
2) Infosüsteem on loodud ja avalikkusele veebis kättesaadav.

Teostatakse koos KOV LEO-ga, mistõttu eelarve ja tulemuste osas vt LEO-
d (p 2.2.3.) 30 01120 Rahandusministeerium x 30 000 0 0 0 30 000 30 000

2.4. Korruptsiooni ennetamine ja riigihangete 
läbipaistvuse suurendamine 192 100 142 100 40 000 0 374 200 374 200

2.4.1 Ettevõtjate osakaal, kes arvab, et petmine riigihangetel on levinud riigi 
tasandil: 2010 a- 49%. (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 49% < 49%
2.4.2 Ettevõtjate osakaal, kes arvab, et petmine riigihangetel on levinud 
KOV tasandil: 2010 a- 44%. (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 44% < 44%

2.4.1.
E-hangete osakaalu tõstmine järk-järgult kuni täieliku e-
hangetele üleminekuni.

Täielikule e-hangete süsteemile üle mindud alates uue riigihangete seaduse 
(RHS) jõustumisest - 2018.

30 01120 Rahandusministeerium x 122 100 122 100 20 000 0 264 200 264 200

2.4.2.

Pakkumuste esitamine elektroonilise kataloogi kujul. 1) Analüüs läbi viidud - 2015
2) Riigihangete registri arenduse lähteülesanne - 2018
3) Registri arendustööd - 2019 30 01120 Rahandusministeerium x 50000 0 0 0 50 000 50 000

2.4.3.

Riigihangete seaduse täiendamine (§ 13-1), mille 
kohaselt hankekorras tuleb näha ette hangete eest 
vastutavate isikute ja hanke hindamiskomisjonide 
liikmete huvide deklareerimise kohustus.

RHS muudatus - 2016

20 01120 Rahandusministeerium x 0 0 0 0 0 0

2.4.4.
Riskianalüüsi perioodiline läbiviimine riigihangete alase 
järelevalve tõhustamiseks.

1) Iga aasta IV kvartalis läbi viidud riskianalüüs (vt RHS). 
20 01120 Rahandusministeerium x 20000 20000 20000 0 60 000 60 000

2.5. Toetuse andmise otsuste läbipaistvuse 
suurendamine 0 0 0 0 0 0

2.5.1.Rakendusüksuste ja teiste toetuseandjate omavaheliste kohtumiste ja 
muus vormis suhtluse arv aasta jooksul

x x

Suhtlus ja 
infovahetus on 
ebaregulaarne

Rakendusüksu
sed jt toetuse 
andjad 
kohtuvad ja 
vahetavad infot 
regulaarselt



2.5.1.

Korruptsiooni vältiva töökorralduse loomine 
finantstoetusi jagavates asutustes: nt huvide konflikti 
vältimiseks juhiste väljatöötamine ja koolituste 
korraldamine, parimate praktikate omavaheline 
jagamine, otsuse tegemise protsessi kaasatute huvide 
avalikustamine, juhtimiskoolitused, milles hõlmataks 
korruptsiooni juhtimisriskide osana jne.

 1) Huvide konflikti vältimise juhised on kasutusel kõigis finantstoetusi 
jagavates asutustes - 2015.
2) Loodud on korruptsiooni vältiv töökorraldus vastavates asutustes (lisaks p 
1 mainitule muud sellisele töökorraldusele kaasa aitavad tegevused) - 2016. 
3) Juhtimiskoolitused on toimunud - 2017.

* Juhtimiskoolitused korraldab iga asutus ise, arvestades, et ühe 
koolituspäeva maksumus võib RaM hinnangul olla 1250 eurot koos 
lektoritasu ja ruumide rendiga. Strateegias selleks keskselt raha ei 
planeerita.

20

Kõik ministeeriumid: 
Keskkonnaministeerium (KIK)

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

(EAS, KredEx), 
Põllumajandusministeerium 
(PRIA), Kultuuriministeerium 
(KULKA, MISA) , Haridus- ja 
Teadusministeerium (Innove),  

Sotsiaalministeerium 
(Töötukassa), jt x 0 0 0 0 0 0

Siseministeerium on alustanud huvide 
konflikti juhendi väljatöötamisega. 
Juhend valmib 2015 jooksul.

2.5.2.

Toetuse sihipäraseks kasutamiseks ning huvide 
konflikti maandamiseks Euroopa Liidu vahendite 
jagamisel toetuse andjate vahel koostöö suurendamine 
ja toetuse saajatele koolituse tagamine, milles 
käsitletakse muuhulgas korruptsiooni vältimist (eluliste 
juhtumite põhjal).

1) Iga-aastased kohustuslikud koolitused läbi viidud alates 2014. aastast. 
2) Toetusi jagavate organisatsioonide koostöö on suurenenud (nt vastastikku 
hindamiskomisjonidesse kutsumine). 

20

Kõik ministeeriumid: 
Keskkonnaministeerium (KIK)

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

(EAS), 
Põllumajandusministeerium 

(PRIA) , Sotsiaalministeerium 
(Töötukassa), jt x 0 0 0 0 0 0

2.6. Korruptsiooni ja mõjutamise vältimine 
õiguskaitseasutustes ja kohtutes 55 000 55 000 55 000 55 000 165 000 165 000

2.6.1 Elanike osakaal, kellelt on küsitud altkäemaksu suheldes politseiga 
2010 - 8% (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 8% < 8%
2.6.2 Ettevõtjate osakaal, kellelt on küsitud altkäemaksu suheldes kohtuga 
2010 - 1% (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 1% < 1%

2.6.1.

Korruptsiooni vältiva töökorralduse loomine 
õiguskaitseasutustes: nt huvide konflikti vältimiseks 
juhiste väljatöötamine, parimate praktikate omavaheline 
jagamine, juhtimiskoolitused mh korruptsiooni kui 
juhtimisriski teemadel; koolitusprogrammide tagamine, 
mis keskenduksid vastava ametnikueetikale, huvide 
konfliktile, kingituste ning muudele korruptsioonialase 
teadlikkuse ja ennetamise meetmetega seotud reeglitele 
(GRECO soovitus).

1) Huvide konflikti vältimise juhised õiguskaitses välja töötatud koos 
töötajatega ning vastu võetud - 2016 (prokuratuuris - 2014), vajadusel 
lisakoolitused toimunud.
2) Juhtimiskoolitused toimunud nii tipp- kui keskastmejuhtidele 
õiguskaitseasutustes.

20 03600

Justiitsministeerium 
(Prokuratuur)

Rahandusministeerium (Maksu- 
ja Tolliamet) Siseministeerium 

(Politsei- ja Piirivalveamet, 
Kapo)

x 0 0 0 0 0 0

2.6.2.

Kohtusüsteemile suunatud tegevuskava välja töötamine 
ja rakendamine huvide konflikti ning korruptsiooniriskide 
ennetamiseks ja haldamiseks.  (GRECO soovitus).

1) 2014. aastal käivitub kohtunikele korruptsiooniriskide ennetamise ja 
haldamisega seotud koolituste moodul, milles osalemine on alla 3 a staažiga 
kohtunikele kohustuslik. 
2) Kohtunikud ja kohtujuristid koolitatud (loengud, ümarlauad). 

20 03300

Justiitsministeerium 
Riigikohus

x 55 000 55 000 55 000 55 000 165 000 165 000

2.7. Tervishoiu läbipaistvuse suurendamine x 10 300 225 300 5 300 5 300 246 200 246 200
2.7.1 Elanike osakaal, kellelt on küsitud altkäemaksu suheldes arstidega: 
2010 - 9% (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 9% < 9%
2.7.2 Elanike osakaal, kes on rahul tervishoiutöötajate suhtumisega neisse 
(kelle hinnangul suhtuvad tervishoiutöötajad neisse meeldivalt, mõistvalt, 
vastutulelikult jne) (Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile, 2012, 
Sotsiaalministeerium ja Haigekassa) x x 10% > 10%

2.7.1.

Digiregistratuuri arendamine selliselt, et (1) selgelt 
oleks eristatav tasuline ja tasuta vastuvõtt; (2) 
patsientidel oleks võimalik näha vabasid järjekorrakohti 
üle Eesti. Digiregistratuuri teenuse funktsionaalsuse 
tagamine, pidades silmas nii arsti- kui 
patsiendisõbralikkust, ning tervishoiuteenuse osutajate 
motiveerimine vastava süsteemiga liituma.

1) Kasutusel on digiregistratuur, mille vahendusel patsiendid saavad end 
registreerida tervishoiuteenusele. Patsientidel on parem ülevaade, kus  on 
võimalik kõige kiiremini ravile pääseda. 2015

2) Riigil on parem ülevaade ravijärjekordadest.

20 07600 Sotsiaalministeerium x 0 0 0 0 0 0
Rahvastiku tervise 
arengukava (RTA)

2.7.2.

Põhjendamatute tervisetõendite väljastamise 
vältimiseks menetlustoimingult puudumise alustes 
kokku leppimine ja muudatuste tegemine vastavates 
õigusaktides.

Põhimõtetes on kokku lepitud ja vastavad seadusemuudatused jõustunud - 
2015

20 07600 Sotsiaalministeerium x 0 0 0 0 0 0

2.7.3.

Põhjendamatute tervisetõendite väljastamise 
vältimiseks juhise väljatöötamine, vastava järelevalve 
sisukamaks muutmine, vajadusel vastavate 
infosüsteemide [tervise infosüsteem (TIS), kohtute 
infosüsteem - KIS ja kriminaalmenetlusregister 
(KRMR)] vahelise liidese loomine, mis võimaldab 
tõendite elektroonilist esitamist arstide poolt ning 
menetlejatel hõlpsasti arstide otsust vaadata. 

Vastavalt 18.06.13 toimunud kohtumisele (vt ka kommentaari):
1) 2013 valmis JuM juhtimisel praktiline juhis arstidele, mis selgitab 
menetlustoimingute olemust ja tervisetõendi väljastamise põhimõtteid. Juhis 
sisaldab muuhulgas üldist nõuet menetlustoimingul osalemise 
kohustuslikkuse kohta (üldine reegel, et vabastus on erandlik) ning võimaldab 
arstil paremini mõista, millisel juhul tõendi andmine on põhjendatud. (JuM ja 
SoM) Juhist ei ole veel lõplikult vastu võetud, seega 2015 a jooksul tuleb 
juhist tutvustada arstidele ning juhist rakendada alates 2016.
2) Terviseameti järelevalvet tõendite väljastamise üle muudetakse 
sisulisemaks (SoM ja Terviseamet). 
3) Tõendivormi muudetakse selliselt, et arstile oleks selge, kellele tõend 
väljastatakse (menetlustoimingult puudumiseks) (SoM) - 2015

IS luuakse juhul ning vajadusel, kui eelnevad tegevused on ellu viidud, et 
tagada andmete sujuvam liikumine kohtuniku, menetleja ja arsti vahel.

20 07600
Sotsiaalministeerium
Justiitsministeerium x 0 220 000 0 0 220 000 220 000

Ressursid (SoM 100 000) 
planeeritakse RTAsse 
rakendusplaani 2015-2018 
uuendamisel. Kuni RTA 
rakendusplaani 
muutmiseni on need 
planeeritud 
korruptsioonivastase 
strateegia eelarves.

2.7.4.

Tervishoiuteenuse osutaja ning patsiendi suhtlemisel 
tekkivate eetiliste probleemide ja huvide konfliktide 
lahendamiseks käitumisjuhiste  välja töötamine. 
Tervishoiuteenuse osutajate juures eetikanõukogu 
loomise kaalumine.

1) Käitumisjuhised on välja töötatud - 2014-2015 
2) Käitumisjuhised on kasutusel regionaal- ja keskhaiglates - 2016 a.

(SoM tagab vastava tegevuse rahastuse ning võib tegevuse delegeerida 
Eesti arstide Liidule.)

20 07600
Sotsiaalministeerium

x 5 000 2 000 2 000 2 000 11 000 11 000

Ressursid planeeritakse 
RTAsse rakendusplaani 
2015-2018 uuendamisel. 
Kuni RTA rakendusplaani 
muutmiseni on need 
planeeritud 
korruptsioonivastase 
strateegia eelarves.



2.7.5.

Korruptsiooni ennetamiseks ning teadlikkuse 
tõstmiseks tervishoiutöötajate hulgas huvide konflikti ja 
seotud teemade lülitamine õppekavasse (nt läbi 
meditsiinivaldkonnale suunatud väärtuste mängu).

1) Meditsiiniüliõpilaste õppekava käsitleb huvide konfliktiga seotud teemasid - 
esmaõppes igal aastal 12 grupiga (15 in grupis) seminarid. 
2) Iga-aastased täiendõppe seminarid haiglatele ja tervishoiutöötajatele Eesti 
eri regioonides, 60-90 osalist, 4 seminari aastas.

(SoM teeb Tartu Ülikoolile  vastava ettepaneku ning tagab eelarves vastavad 
finantsid.)

20 07600 Sotsiaalministeerium x 5 300 3 300 3 300 3 300 15 200 15 200

Ressursid planeeritakse 
RTAsse rakendusplaani 
2015-2018 uuendamisel. 
Kuni RTA rakendusplaani 
muutmiseni on need 
planeeritud 
korruptsioonivastase 
strateegia eelarves.

2.7.6.

Eesti ravijuhendite koostamise uuendatud põhimõtete 
tutvustamine (www.ravijuhend.ee) ning rakendamine 
haigekassa rahastamisel ravijuhendite koostamisel, s.h. 
huvide deklareerimine ja hindamine.

1) Uuendatud põhimõtete alusel on rakendatud 3 teemal ravijuhendi 
koostamine/aastas.

2) Ravijuhend.ee olevaid uuendatud põhimõtetel koostatud ravijuhendeid 
kasutatakse.

20 07600 Haigekassa x 0 0 0 0 0 0

2.7.7.

Kliiniliste auditite läbiviimise kaasajastatud põhimõtete 
koostamine ja levitamine, tõhustades seeläbi 
ravikvaliteedi võrdlevat hindamist, abinõude plaanide 
koostamist ja ettepanekute realiseerimise jälgimist. 
Kliiniliste auditite läbiviimise protsessis audiitorite 
huvide deklareerimise ja hindamise kohustuslikkuse 
lisamine, et tagada tulemuste erapooletus. 

1) Uuendatud põhimõtete alusel on rakendatud 5 teemal kliinilise auditi 
teostamine/aastas.

2) Abinõude plaanide arv, mis on koostatud auditite tulemustest lähtuvalt

20 07600 Haigekassa x 0 0 0 0 0 0

2.7.8.

Tervishoiuvaldkonna järelevalve piisavuse analüüsimine
ning vajadusel ettepanekute tegemine.

Analüüs on valminud koos ettepanekutega, korruptsioonivastast strateegiat 
või rakendusplaani on vastavalt täiendatud - 2015.

20 07600

Sotsiaalministeerium
Justiitsministeerium

x 0 0 0 0 0 0

3.
Uurimisasutuste uurimisvõimekuse arendamine ja 
julgeolekut ohustava korruptsiooni ärahoidmine x 249 000 263 000 240 000 240 000 992 000 992 000

3.1. Korruptsioonikuritegude uurimise 
analüüsivõime kasvatamine x 249 000 263 000 240 000 240 000 992 000 992 000

3.1.1 Korruptsiooniuurijate arv: 2013 31 uurijat 31 40 45 50 50

3.1.2. Kriminaaltulu uurijate arv: 2013 a 17 uurijat 17 21 23 23 23

3.1.1.

Korruptsioonikuritegude menetlemisele 
spetsialiseerunud menetlejate ja prokuröride tagamine 
politsei- ja piirivalveametis ja ringkonnaprokuratuurides.

1)  2013 - 31teenistujat 2014 - 35 teenistujat 2015 - 38 teenistujat 2016 - 45 
teenistujatt 2017 - 50 teenistujat.
2) Vastavalt uurijate arvu kasvule on tõusnud ka prokuröride arv 
ringkonnaprokuratuurides, nii et iga 5 uurija kohta oleks üks 
korruptsiooniprokurör.

20 03600

Siseministeerium (Politsei- ja 
piirivalveamet)

Justiitsministeerium 
(Prokuratuur) x 99 000 163 000 240 000 240 000 742 000 742 000

Siseministeeriumi 
valitsemisala kulud 
kaetakse „Siseturvalisuse 
arengukava 2015-2020“ 
rakendusplaanis 
sisejulgeoleku 
suurendamise 
alaeesmärgi all. 
Siseministeerium on RES 
2016–2019 raames 
esitanud lisataotlused 
järgmistes rahalistes 
mahtudes: 2016 - 279 
003.-; 2017 - 501 522.-; 
2018 - 526 689.-; 2019 - 
553 365.-. Lisataotluste 
rahuldamata jätmisel ei ole 
võimalik tagada 
rakendusplaanis 
püstitatud eesmärkide 
täitmist.

Eelarves on ette nähtud vajalik 
lisaressurss prokuröride arvu tõusuks. 
. Politseiniametnke arvu 
suurendamiseks vajalik ressurss 
kajastatakse STAK-is.

3.1.2.

Kriminaaltulu tuvastamise võimekuse suurendamiseks 
vastava valdkonna ekspertide tagamine politsei- ja 
piirivalveametis.

1) Igal aastal värvatakse lisaks 2 kriminaaltulu teenistujat - 2017 aastaks 
töötab kriminaaltulu tuvastamisel 23 teenistujat .

20 03100
Siseministeerium (Politsei- ja 

piirivalveamet) x 0 0 0 0 0 0

Siseministeeriumi 
valitsemisala kulud 
kaetakse „Siseturvalisuse 
arengukava 2015-2020“ 
rakendusplaanis 
sisejulgeoleku 
suurendamise 
alaeesmärgi all. 
Siseministeerium on RES 
2016–2019 raames 
esitanud lisataotlused 
järgmistes rahalistes 
mahtudes: 2016 -  13 680.-
; 2017 - 27 360.-; 2018 - 
41 040.-; 2019 - 54 720.-. 
Lisataotluste rahuldamata 
jätmisel ei ole võimalik 
tagada rakendusplaanis 
püstitatud eesmärkide 
täitmist.

3.1.3.

Riskianalüüsi metoodika arendamine (s.h. arvestades 
erasektori korruptsiooni avaldumist) ja regulaarsete 
riskihindamiste läbiviimine.

Riskianalüüsid regulaarselt läbi viidud.

20 03100
Siseministeerium (Politsei- ja 

piirivalveamet) x 0 0 0 0 0 0

3.1.4.

Rahvusvahelise korruptsioonikuritegude uurimisele 
suunatud konverentsi korraldamine ja õppevisiidid 
OLAF-sse.

1) Konverents toimunud - 2015; 2) Õppevisiidid toimunud - 2016. 40
31
20 03600

Justiitsministeerium
Siseministeerium x 150 000 0 0 0 150 000 150 000

3.1.5.

Infosüsteemi E-arest arendamine ning vastava 
volitusnormi loomine, mis võimaldab menetlejal  ühe 
päringuga saada infot  menetlusaluse isiku konto, 
volituse, lepingulise suhte olemasolu või puudumise 
kohta, mis tagaks menetlejale pangast kiire vastuse 
saamise. Pankade motiveerimine E-arestiga ühinema.

1) õigusliku aluse loomine, mis võimaldaks selle E-aresti infosüsteemina 
kehtestada - 2016. 
2) Kohtud, prokuratuur, PPA, MTA ühinevad E-arestiga - 2016.
3) 80% krediidiasutustest on selle süsteemiga liitunud (pankade tase on 
erinev, kuid eesmärgiks võiks olla E-aresti süsteemi kui e-maili asendaja 
kasutuselevõtt pangas) - 2016. 40

31 03600

Justiitsministeerium
Rahandusministeerium

Siseministeerium x 0 100 000 0 0 100 000 100 000

Siseministeeriumi valitsemisalas 
toimub e-aresti arendusvajaduse 
väljaselgitamine ja rahaliste vahendite 
planeerimine alles pärast 
arendusvajaduste väljaselgitamist. 

4.
Uuringute ja analüüside läbiviimine (uuringud, 
mida ülaltoodud tegevustes ei ole märgitud) x 61 916 48 000 91 000 10 000 200 916 200 916



4.1. Korruptsiooni ulatust ja väärtushoiakuid 
kaardistavate uuringute läbiviimine x 50 000 45 000 58 000 0 153 000 153 000

4.1.1.
Kordusuuringu „Korruptsioon Eestis: kolme sihtrühma 
uuring“ regulaarne läbiviimine, metoodika täpsustamine.

Uuring on läbi viidud ja avaldatud kriminaalpoliitika uuringute sarjas trükisena 
- 2016 ja 2020. Uuring on tõlgitud nii inglise kui vene keelde.

20 03600 Justiitsministeerium x 0 45 000 0 0 45 000 45 000

4.1.2.
Kordusuuringu “Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses” 
regulaarne läbiviimine.

Uuring on läbi viidud ja avaldatud RaM veebilehel 2017.
20 01120 Rahandusministeerium x 0 0 13 000 0 13 000 13 000

4.1.3.

Erasektori korruptsiooni ulatuse ning avaldumisvormide 
teada saamiseks erasektori korruptsiooni kaardistava 
uuringu läbi viimine, mis muuhulgas aitaks selgitada 
erasektori korruptsiooni mõistet (leppida kokku, mida 
käsitletakse erasektori korruptsiooni all).

Uuring on läbi viidud ja avaldatud JuM veebilehel - 2015 ning 
korruptsioonivastast strateegiat või rakendusplaani vastavalt täiendatud - 
2016. 
Ettevõtjate katusorganisatsioonidega on kokku lepitud taunitavates 
(korruptiivse tegevuse mõistes erasektoris) tegevustes -2015 ja 2016.

20 03600 Justiitsministeerium x 20000 0 0 0 20 000 20 000

4.1.4.
Hariduse valdkonna korruptsiooniriskide ja pettuste 
uuringu läbiviimine

Uuring on läbi viidud, avaldatud ning korruptsioonivastast strateegiat või 
rakendusplaani vastavalt täiendatud - 2015 ja 2016. 40

31 03600

Justiitsministeerium
Haridus- ja 

Teadusministeerium x 30 000 0 0 0 30 000 30 000

4.1.5.

Valdkonnapõhise korruptsiooniennetuse edendamiseks 
teiste valitud valdkondade pettusi ja korruptsiooniriske 
kaardistavate uuringute läbi viimine.

Uuringud on läbi viidud ning korruptsioonivastast strateegiat või 
rakendusplaani vastavalt täiendatud - 2016, 2018, 2020.

40
31 03600

Justiitsministeerium
Vastava valdkonna 

ministeerium x 0 0 45 000 0 45 000 45 000

4.2. Korruptsioonivastase poliitika, meetmete ja 
seaduste mõjuanalüüside läbiviimine x 11 916 3 000 33 000 10 000 47 916 47 916

4.2.1.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
rakenduspraktika ja mõjude analüüsimine, mis hindaks 
nii toimingupiirangute kui huvide deklareerimise 
rakendamist ning mõju korruptsiooni ennetamisele.

1) Analüüs on valminud koos ettepanekutega - 2016 ja 2017. 2) Vastavad 
KVS muudatused on riigikogule esitatud - 2017.

20 03600 Justiitsministeerium x 0 3 000 3 000 0 6 000 6 000

4.2.2.

Õpetajate ning lasteaednike kutse-eetika normide 
analüüs huvide konflikti vältimise seisukohast ning 
ettepanekute tegemine nende täiendamiseks ja täitmise 
tagamiseks.

Üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja lasteaiaõpetajate  kutsestandardite 
loomisel on huvide konflikti teema arvesse võetud- 2014 ja edasi.

20 09800

Haridus- ja 
Teadusministeerium

x 0 0 0 0 0 0

4.2.3.

Korruptsiooniga ühiskonnale tekkiva kahju 
analüüsimine, mis arvestaks nii korruptsiooni rahalist 
kui maine kahju ning menetlemiseks kulunud ressurssi.

1) Vastav metoodika välja töötatud - 2017; 2) Kahju välja arvutatud - 2018.

40
31 03600 Justiitsministeerium x 0 0 30 000 10 000 30 000 30 000

4.2.4.

E-osalemise kanalite edasiarendamine kasutajatele 
mugavamaks, võimaluse korral omavaheline 
integreerimine, potentsiaalsete kasutajate teavitamine e-
osalemise kanalite võimalustest

1) E-osalemiskanalite kasutajakogemuse analüüs ja visioon e-osaluskanalite 
tulevikus kohta on valminud - 2015
2) E-osalemise kanalite arendus on valminud- 2017

20 01110
Riigikantselei

x 11 916 0 0 0 11 916 11 916

Kuna täpne infotehnoloogiline 
lahendus pole hetkeseisuga veel selge, 
pole hetkel võimalik hinnata ka projekti 
maksumust. See lisatakse järgmise 
aasta rakendusplaani


