
"Korruptsioonivastase strateegia aastateks 2013-2020" rakendusplaan aastateks 2017-2020

NR Eesmärk/Meede/Tegevus Indikaator/Tulemus EA liik COFOG Vastutaja (org) Algtas e 2018 2019 2020
Periood 
kokku

Taotleda riigieelarvest 
või ESF vahenditest 
vm

Seos teiste valdkonna 
arengukavadega Kommentaarid

1. Korruptsiooniteadlikkuse edendamine 34 500 32 500 24 500 91 500 91 500
1.1. Inimeste korruptsiooniteadlikkuse 

suurendamine ja hoiakute kujundamine 11 000 9 000 1 000 21 000 20 000

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.

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 3 000 2 000

1.1.2.

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.

20 03600
Justiitsministeerium

x 0 8 000 0 8 000 8 000

1.1.3.
Laste ja noorte hoiakute kujundamiseks (elektroonilise) 
õppevahendi loomine.

1) Õppevahendi lähteülesande koostamine- 2019
2) Õppevahend on valminud ning tutvustatud sihtgrupile- 2020 20 03600 Justiitsministeerium x 10 000 0 0 10 000 10 000 Tegevus toimub üksnes vajalike ressursside olemasolul

1.1.4.
Avalikkusele suunatud tegevused 
korruptsiooniteadlikkuse tõstmiseks

1) Justiitsministeerium annab igal aastal välja avalikkusele suunatud 
ülevaate korruptsiooni ennetamisest- alates 2017
2) (Interaktiivsete) juhiste ja teavitusmaterjalide ettevalmistamine erinevatele 
sihtrühmadele- alates 2016 20 03600 Justiitsministeerium x 0 0 0 0 0

1.2.
Korruptsioonihoiakute kujundamine ja 
teadlikkuse suurendamine avalikus sektoris 18 000 18 000 18 000 54 000 54 000

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] http://www.transparency.ee/cm/files/venekeelne_ kasiraamat.pdf

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 54 000 54 000

1.2.2.
Eetikakoolitustel kasutatavate õppematerjalide 
ajakohastamine sisuliselt ning veebipõhiseks viimine. 

Õppematerjal ajakohastatud ja veebipõhine rakendus uuendatud - 2019. 40
31
20 01120

Rahandusministeerium
x 0 0 0 0 0

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 - alates 2016 a.

20 03600 Justiitsministeerium x 0 0 0 0 0

1.2.4.
Viia ellu huvide konflikti vältimise koolitused programmi 
"Eesti ühiskonna väärtusarendus 2015-2020" raames.

Täiendkoolitustel on huvide konflikti teemat käsitlenud- alates 2017

20 09800
Haridus- ja 

Teadusministeerium x 0 0 0 0 0
1.3. Teadlikkuse suurendamine erasektoris ja 

tähelepanu suunamine korruptsiooni 
ennetusega seotud teemadele x 5 500 5 500 5 500 16 500 16 500

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.

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, Eesti 
Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Talupidajate 
Keskliit) ning osalemine ettevõtjatele suunatud üritustel 
vastavate ettekannetega.

1) Iga-aastane ühisseminar toimunud; 
2) Ettevõtjatele suunatud üritustel osaletud.

20 03600

Justiitsministeerium
Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeeriu
m

Maaeluministeerium
x 1500 1500 1500 4 500 4 500

1.3.2.

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 4000 4000 4000 12 000 12 000

2. 
Avaliku sektori otsuste ja tegevuste läbipaistvuse 
suurendamine 6 300 3 300 6 300 55 900 6 000

2.1. Õigusloome ja poliitilise otsustusprotsessi 
läbipaistvuse suurendamine 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 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;
           
2) Hea tava või lobireeglid huvirühmadele on välja töötatud koos 
ettevõtjatega 2019. a. 

20 03600
Justiitsministeerium

x 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

2.2. Omavalitsuste finantstehingute ja 
töökorralduse läbipaistvuse suurendamine x 0 0 0 0 0

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) 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.
2) 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. 
3) Analüüs valminud, mis annab ülevaate KOV-de huvide konflikti 
ennetamise alasest tegevusest - 2017.

20 03600
Justiitsministeerium

Rahandusministeerium x 0 0 0 0 0

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 - 2017.

20 01120
Rahandusministeerium

x 0 0 0 0 0

2.2.3.

Infosüsteemi Riigiraha etapiviisiline käivitamine, mis 
annab avalikkusele infot valitsussektori finantstehingute 
kohta: 
1) Saldoandmike infosüsteemi olemasolevate andmete 
avalikustamiseks vajaliku tarkvara hankimine
2) KOV ja eraõiguslike isikute vaheliste tehingute 
avalikustamise lähteülesande koostamine ning 
äriregistri ja teiste registritega võimaliku liidestamise 
analüüsimine
3) Riigiraha vahendusel KOV ja eraõiguslike isikute 
vaheliste tehingute avalikustamiseks IT arenduse 
teostamine
4) Valitsussektorisse kuuluvate üksuste tehingute 
avalikustamine Riigiraha rakenduses.

KOV tehingute avalikustamine eraõiguslike juriidiliste isikute lõikes - 2018

20 01120 Rahandusministeerium x 0 0 0 0 0
2.3. Riigiasutuste tegevuse läbipaistvuse 

suurendamine ja korruptsiooni ennetava 
kultuuri toetamine 0 0 0 0 0

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 - 2019

20 01120 Rahandusministeerium x 0 0 0 0 0

2.4. Korruptsiooni ennetamine ja riigihangete 
läbipaistvuse suurendamine 0 0 0 0 0

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 0 0 0 0 0

2.4.2.
Pakkumuste esitamine elektroonilise kataloogi kujul. 1) Riigihangete registri arenduse lähteülesanne - 2018

2) Registri arendustööd - 2019 30 01120 Rahandusministeerium x 0 0 0

2.4.3.
Riskianalüüsi perioodiline läbiviimine riigihangete alase 
järelevalve tõhustamiseks.

1) Iga aasta I kvartalis läbi viidud riskianalüüs (vt RHS). 
20 01120 Rahandusministeerium x 0 0 0 0 0

2.5. Toetuse andmise otsuste läbipaistvuse 
suurendamine 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.

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: 
Rahandusministeerium (KIK)

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriu
m (EAS), Maaeluministeerium 
(PRIA) , Sotsiaalministeerium 

(Töötukassa), jt x 0 0 0 0 0

2.6. Korruptsiooni ja mõjutamise vältimine 
õiguskaitseasutustes ja kohtutes 0 0 0 0 0

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 - 2017 (prokuratuuris - valminud 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

2.7. Tervishoiu läbipaistvuse suurendamine x 3 300 3 300 3 300 49 900 0
2.7.1 Elanike osakaal, kellelt on küsitud altkäemaksu suheldes arstidega: 
2010 - 9% (Korruptsiooniuuring, 2010) x x 9% < 9%

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. 2019

2) Riigil on parem ülevaade ravijärjekordadest.

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

2.7.2.

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

Käitumisjuhised on kasutusel regionaal- ja keskhaiglates - 2018

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

20 07600
Sotsiaalministeerium

x 0 0 0 0 0 RTA

2.7.3.

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

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 3 300 3 300 3 300 9 900 0

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

2.7.4.

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

2.7.5.

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

2.7.6.

Analüüsida vajadust ja võimalusi kehtestada 
meditsiiniseadmete valdkonnas antavate toetuste osas 
aruandlussüsteem, eeskujuks võtta täna toimiv 
analoogne süsteem  ravimite müügiloa hoidjatele 
valdkonnas . 

1) Analüüs koos ettepanekutega on valminud - 2019

20 07600
Sotsiaalministeerium
Justiitsministeerium x 40 000 40 000

Tegevuse eest vastutavad võrdselt Sotsiaal- ja Justiitsministeerium.

3.
Uurimisasutuste uurimisvõimekuse arendamine ja 
julgeolekut ohustava korruptsiooni ärahoidmine x 240 000 240 000 240 000 720 000 720 000

3.1. Korruptsioonikuritegude uurimise 
analüüsivõime kasvatamine x 240 000 240 000 240 000 720 000 720 000

3.1.1. Kuritegudes kriminaalasjade arv, kus on arestitud kriminaaltulu. 2014. 
aasta 185 185  >284

3.1.1.

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

Tagatud on raske ja organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise võimekus

20 03600

Siseministeerium (Politsei- ja 
piirivalveamet)

Justiitsministeerium 
(Prokuratuur) x 240 000 240 000 240 000 720 000 720 000 STAK

Tegemist on JUMi haldusala eelarvega. Politsei-ja Piirivalveameti tegevus- ja 

palgakulud on kaetud „Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ programmi 

„sisejulgeoleku suurendamine 2018-2021“ ja programmi „sisejulgeoleku 

suurendamine 2019-2022“ eelnõu raames. Kuna Siseministeerium läheb üle 

tegevuspõhisele eelarvestamisele, siis tuleb ka teenuse kulud esitada ühe 

programmi raames. 

3.1.2.

Infosüsteemi E-arest arendamine ning vastava 
volitusnormi loomine, mis võimaldab menetlejal  ühe 
päringuga saada krediidi-ja makseasutusest infot, mis 
tagaks menetlejale pangast kiire vastuse saamise. 
Krediidi- ja makseasutuste E-arestiga ühinemine

1) õigusliku aluse loomine, mis võimaldaks menetlusasutusel E-aresti info 
saamiseks kasutada- 2018. 
2) Kohtud, prokuratuur, PPA, MTA ühinevad E-arestiga - 2018.
3) krediidiasutustest on selle süsteemiga liitunud (pankade tase on erinev, 
kuid eesmärgiks võiks olla E-aresti süsteemi kui e-maili asendaja 
kasutuselevõtt pangas) - 2020. 40

31 03600

Justiitsministeerium
Rahandusministeerium

Siseministeerium x 0 0 0 0 0

4.
Uuringute ja analüüside läbiviimine (uuringud, 
mida ülaltoodud tegevustes ei ole märgitud) x 98 000 3 000 45 000 146 000 103 000

4.1. Korruptsiooni ulatust ja väärtushoiakuid 
kaardistavate uuringute läbiviimine x 85 000 0 45 000 130 000 90 000

4.1.1.

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

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

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

4.1.2.

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

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

40
31 03600

Justiitsministeerium
Vastava valdkonna 

ministeerium x 45 000 0 0 45 000 45 000 Uuringu läbiviimine sõltub vajaliku rahastuse leidmisest.

4.1.3.
Keskkonna valdkonna korruptsiooniriskide ja pettuste 
uuringu läbiviimine

uuring on läbi viidud ning olemas on konkreetsed ettepanekud koos 
ajakavaga keskkonna riskide vähendamiseks- 2018

Keskkonnaministeerium
Justiitsministeerium 40 000 0 0 40 000



4.2. Korruptsioonivastase poliitika, meetmete ja 
seaduste mõjuanalüüside läbiviimine x 13 000 3 000 0 16 000 13 000

4.2.1.

Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise 
rakenduspraktika ja mõjude analüüsimine, mis hindaks 
nii toimingupiirangute, huvide deklareerimise kui 
vilepuhujate  kaitse abinõude rakendamist.

1) Analüüs on valminud koos ettepanekutega - 2018. 2) Vastavad KVS 
muudatused on riigikogule esitatud - 2019.

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

4.2.2.

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

1) Vastav metoodika välja töötatud - 2018; 2) Kahju välja arvutatud - 2019.

40
31 03600 Justiitsministeerium x 10 000 0 0 10 000 10 000 Uuringu läbiviimine sõltub vajaliku rahastuse leidmisest.


