Lisa 1. Rakendusplaan korruptsioonivastase strateegia elluviimiseks 2008-2012

I EESMÄRK
Mõju

1. Meede
Tegevus
1.1. Leebusprogrammi
väljatöötamine
1.2. Konkurentsikuritegudes
menetluse alustamise
põhimõtetes kokkuleppimine

1.3. Koolituste korraldamine
prokuröridele ja
Konkurentsiameti
menetlusõigusega ametnikele
2. Meede
Tegevus
2.1. MTÜ-de
rahastamissüsteemi
korrastamine ja avalikustamise
süsteemi loomine

2.2. MTÜ-de rahastamisel riigija KOV eelarvest seatakse
üheks kriteeriumiks MTÜ
eetikakoodeksi olemasolu (nt
MTÜ avalikustatud otsus
kodanikuühenduste
eetikakoodeksiga liitumise
2
kohta ) ja selle järgimine. MTÜ-

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE ERA- JA MITTETULUNDUSSEKTORIS
Konkurentsikuritegude menetlemine muutub professionaalsemaks, nende avastamine tõuseb ning neid kuritegusid hoitakse ära. Kõigile
avalikult kättesaadavad majandusaasta aruanded tagavad MTÜ-de tegevuse läbipaistvuse ja hoiavad ära võimaliku korruptsiooniohu.
Eetikakoodeksid aitavad koondada MTÜ-de tähelepanu korruptsiooniprobleemile ning seega tõuseb MTÜ-de teadlikkus korruptsioonist.
MTÜ-de eurofondide võrgustik osaleb struktuurifondide alusdokumentide väljatöötamises, seirekomisjonides ning tagab struktuurifondide
rakendamise ja toime läbipaistvuse. Erasektori teadlikkuse suurenemise abil ennetatakse korruptsioonijuhtumeid ning väheneb
teadmatusest toimepandud süütegude arv. Kvaliteetsem meediakajastus aitab suurendada avalikkuse teadlikkust korruptsioonist ja juhtida
õiguskaitseorganite tähelepanu võimalikele korruptsioonijuhtudele.
Konkurentsikuritegude ennetamine ja kriminaalmenetlusalase suutlikkuse suurendamine konkurentsisüütegude menetlemisel
1
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad
Leebusprogramm on välja töötatud ja
JuM tegevuskulud
2008
Justiitsministeerium
vastab p. 1.1 tingimustele.
Kindlaks on määratud tingimused,
RP tegevuskulud
2008
Riigiprokuratuur
millistel juhtudel ja millise informatsiooni
alusel alustatakse võimaliku
konkurentsikuriteo uurimiseks
kriminaalmenetlust.
Koolitused on toimunud.
RP tegevuskulud
2008-2012
Riigiprokuratuur
Konkurentsiamet

Korruptsiooniohu vähendamine mittetulundussektoris
Indikaatorid
Lisakulu
MTÜ-de riigieelarvelistest vahenditest
SiM tegevuskulud
rahastamise ühtse süsteemi
väljatöötamise kontseptsioonis on
loodud MTÜ-de riigi ja KOV eelarvest
rahastamise avalikustamise süsteem:
avalikkusel on ülevaade saadavatest
toetustest.
Kaalutakse avalikustamissüsteemiga
hõlmata ka seltsingud, füüsilised isikud
jt, kes saavad toetusi riigi/KOV
eelarvest.
MTÜ-del on avalikustatud
eetikakoodeksid ning neid
rakendatakse.
MTÜ-d, riigi ja KOV asutused on uutest
reeglitest teadlikud ja rakendavad neid.
Raha eraldamisel võetakse arvesse

75 000

Tähtaeg
2008

Täitjad
Siseministeerium

2010

Siseministeerium
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de, riigi- ja KOV asutuste
informeerimine vastavast
nõudest.
2.3. MTÜ-de majandusaasta
aruannete avalikustamine
mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registris

3. Meede
Tegevus
3.1. Kodanikuühiskonda
esindavaid valitsusväliseid
organisatsioone kaasatakse
struktuurivahendite seiresse
ning tagatakse nende
esindajate osalemine
seirekomisjonides ning
vajadusel ka teistes
struktuurivahendite seirega
seotud komisjonides ja
töörühmades
4. Meede
Tegevus
4.1. Ettevõtjatele kavandatud
seminarisarja väljatöötamine ja
korraldamine, sh ettevõtjate
teavitamine OECD
altkäemaksuvastase
konventsiooni3 printsiipidest
4.2. Leebusprogrammi
rakendamiseks ettevõtjate
teavitamine, sh ettevõtjatele
suunatud rahvusvahelise
konverentsi korraldamine
4.3. Koolitused ajakirjanikele (sh
maakonnaajakirjanikele) uuriva
ajakirjanduse edendamiseks
4.4. Korruptsiooniprobleemi
analüüs ajakirjanduses

eetikakoodeksi olemasolu.

MTÜ-d, kes seni on oma majandusaasta JuM tegevuskulud
aruandeid esitanud Maksu- ja Tolliameti
piirkondlikule struktuuriüksusele,
esitavad oma aruandeid registrit
pidavale kohtule ja need muutuvad
avalikuks.
MTÜ-de kaasamine eurofondide järelevalvesse
Indikaatorid
Lisakulu
Partnerlusleping on olemas, MTÜ-d
Struktuurfondide vahendid
osalevad vastavates komisjonides ja
(RaM)
töörühmades.

2010

Justiitsministeerium

Tähtaeg
2008

Täitjad
Rahandusministeerium
(Keskkonnaministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium)

Korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine erasektoris
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Vähemalt 1 kord aastas peetud
120 000
2009
seminar, mis vastab p 1.2. nimetatud
põhimõtetele.

On avaldatud teavitava sisuga artikleid
meedias ning koolitatud ettevõtjaid ja
õigusteenuse osutajaid.

Täitjad
Justiitsministeerium

250 000

2009

Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium

Pärast leebusprogrammi vastuvõtmist
on peetud rahvusvaheline konverents.
Koolitused on korraldatud.

180 000

2009-2012

Ühing Korruptsioonivaba Eesti

Analüüs on tehtud ja annab vastuse
küsimusele, kas ajakirjanduses esineb
korruptsiooni ning kui ulatuslik see on;
millisel kujul korruptsiooni esineb.

120 000 (JuM eelarves
planeeritud
sihtotstarbelise
eraldisena)

2008

Ühing Korruptsioonivaba Eesti
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4.5. Korruptsiooni ja pettuste
leviku kaardistamine erasektoris
II EESMÄRK
Mõju

5. Meede
Tegevus
5.1. Uue korruptsioonivastase
seaduse väljatöötamine, mis
hõlmaks nii huvide konflikti
ennetamise muudetud
regulatsiooni kui majanduslike
huvide deklareerimise uut
korraldust
5.2. Majanduslike huvide
deklaratsioonide andmekogu
asutamine
6. Meede
Tegevus
6.1. Eetika õppevahendite
ajakohastamine: uute
videokaasuste lisamine, Eesti
olukorral põhinevate
juhtumianalüüside koostamine;
huvide konflikti puudutavate
kaasuste lisamine
6.2. Eesti-spetsiifilise huvide
konflikti käsiraamatu
koostamine, tutvustamine ja
levitamine (sh veebilehtedel
korruptsioon.ee;
avalikteenistus.ee; aktiva.ee)
6.3. Eetikakoolituste
korraldamine erinevatele avaliku
sektori organisatsioonide
töötajatele (sh avalikele
teenistujatele)

Vajadusel juhtnöörid probleemide
vältimiseks.
Uuring, mis annab vastuse, kui ulatuslik
300 000
2009
Justiitsministeerium
on ning mis vormis avaldub korruptsioon
erasektoris.
HUVIDE KONFLIKTI VÄLTIMINE NING AVALIKU SEKTORI TÖÖTAJATE KORRUPTSIOONIVASTASE HOIAKU TUGEVDAMINE JA
EETILISE KÄITUMISE EDENDAMINE
Õigusselguse saavutamine ja huvide konflikti vältimine. Teadlikkuse suurenemisega väheneb avaliku sektori töötajate vastuvõtlikkus
korruptsioonile. Uuringute tegemine võimaldab hinnata korruptsioonivastase tegevuse, eetikakoolituste ja poliitika mõju, võrrelda muutust
ajas ning anda suuniseid edaspidiseks.
Õigusliku regulatsiooni korrastamine huvide konflikti ja korruptsiooni vältimiseks
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad
Vastuvõetud uus KVS, millega
JuM tegevuskulud
2009
Justiitsministeerium
pannakse alus ka toimivale
deklaratsioonide süsteemile.

Rakendunud deklaratsioonide
andmekogu.

300 000

2009-2010

Avaliku sektori töötajate korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse suurendamine
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Õppematerjalid on täiendatud.
Struktuurifondide
2008-2012
vahendid (Inimressursi
arendamise rakenduskava
prioriteetse suuna
“Suurem haldusvõimekus”
programm “Keskne
koolitus”)
Käsiraamat on koostatud ja seda on
200 000
2010
tutvustatud.

Avaliku eetika koolituste sihtrühma on
laiendatud kõigile avaliku sektori
töötajatele:
1) riigiasutuste ja põhiseaduslike
institutsioonide töötajad;

Struktuurifondide
vahendid (Inimressursi
arendamise rakenduskava
prioriteetse suuna
“Suurem haldusvõimekus”

2009-2012

Justiitsministeerium

Täitjad
Riigikantselei

Riigikantselei
Justiitsministeerium

Riigikantselei
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2) KOV asutuste ametnikud;
3) riigi- ja KOV asutuste hallatavate
asutuste töötajad; 4) valla- ja
linnavolikogude liikmed;
5) MTÜ-de liikmed;
6) riigi ja KOV osalusega ettevõtete
töötajad;
7) vajadusel teised sihtrühmad

6.4. Käivitatakse regulaarne
eetikanõukogu töö

7. Meede
Tegevus
7.1. Eesti korruptsioonitaseme
kordusuuringu korraldamine

7.2. Ametnike rolle ja hoiakuid
kaardistava kordusuuringu
korraldamine
7.3. Teavitaja kaitse süsteemi
vajalikkuse ning sobivuse
analüüs: avaliku ja erasektori
organisatsioonide kaardistamine
III EESMÄRK
Mõju
8. Meede
Tegevus
8.1. Lepingulise delegeerimise
korruptsioonitundlikkuse
analüüs

Toimub regulaarne koolitustegevus.
1) Nõukogu on moodustatud, kohtub
regulaarselt ja pakub avalikus
teenistuses ettetulevate eetiliste
probleemide lahendusi.

programm “Keskne
koolitus”)

RK tegevuskulud

2) Eetikanõukogu kaudu toimub avaliku
teenistuse põhiväärtuste ja eetika
tugevdamine.
Korruptsiooni- ja eetikaalaste uuringute korraldamine
Indikaatorid
Lisakulu
Kordusuuring on tehtud (valimisse on
400 000
kaasatud ka MTÜ-d), avalikustatud ja
ilmunud trükisena kriminaalpoliitika
uuringute sarjas.
Kordusuuring on tehtud ja avalikustatud.

300 000

2008

Riigikantselei

Tähtaeg
2010

Täitjad
Justiitsministeerium

2009

Riigikantselei

Analüüs annab vastuse, millistes
30 000
2009
Justiitsministeerium
asutustes ja ettevõtlussektorites on
otstarbekas korruptsioonist teavitamise
juhendite väljatöötamine ja kus need
tuleks muuta kohustuslikuks.
KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE KOHALIKES OMAVALITSUSTES
Info kättesaadavus avalikkusele ja kontrolliasutustele aitab vältida korruptsiooni KOV-des. Kohalike omavalitsuste vastuvõetud otsused ja
õigusaktid ning rahalised tehingud (hanked jms) on läbipaistavad ja õiguspärased.
KOV kohta käiva info kättesaadavuse parandamine
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad
Analüüs annab vastuse lepingulise
40 000
2009
Justiitsministeerium
delegeerimisega seotud teenuse
pakkuja kvaliteedi kontrolli küsimustele:
kas, kes ja kuidas kontrollib KOV-des
sisseostetavate avalike teenuste
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8.2. Ühtse vormi kehtestamine
KOV-de kulutuste
avalikustamiseks
8.3. Ühtse elektroonilise
rakenduse loomine KOV-dele
ametlike dokumentide
väljapanekuks ja nõude täitmise
jälgimine
9. Meede
Tegevus
9.1. Kohaliku omavalitsuse
üksuse finantsjuhtimise
seaduse (KOFS) eelnõu
ettevalmistamine

9.2. Siseauditi kohustuslikuks
muutmine KOV-des

9.3. KOV-de siseauditi süsteemi
kehtestamine seadusega

IV EESMÄRK
Mõju

10. Meede
Tegevus
10.1. Tervishoiu
korruptsiooniprobleemi põhjalik
kaardistamine ning
korruptsioonivastase strateegia
täiendamine (vajadusel eraldi

pakkujate tausta, teenuste kvaliteeti,
ühetaolist kättesaadavust,
teenusepakkuja valimist jne.
Ühtne vorm on kehtestatud ning KOV-d
avalikustavad oma kulusid.
Ühtne veebilehe formaat on loodud.

SiM tegevuskulud

2010

Siseministeerium

SiM tegevuskulud

2010

Siseministeerium

Tähtaeg
2009

Täitjad
Rahandusministeerium

SiM tegevuskulud

2010

Siseministeerium

SiM tegevuskulud
Rakenduskulusid KOVdele analüüsitakse eelnõu
tegemise käigus.

2010

Siseministeerium

Teabe avalikustamist jälgitakse ning
avalikustamine on KOV-des muutunud
süsteemsemaks ja ühtlasemaks.
KOV-de kontrollisüsteemi parandamine
Indikaatorid
Lisakulu
1) KOFS on esitatud menetlemiseks
RaM tegevuskulud
Riigikogule.
2) Audiitorkontrolli läbiviimine KOV
majandusaasta aruande kohta on tehtud
kohustuslikuks.
1) Õigusaktid on vastuvõetud ja
siseauditi tegemine on kohustuslik
kõikides KOV-des.
2) Loodud on erinevad võimalused (nt
mitme KOV –i ühine või maakondliku
liidu poolt osutatav audiitorteenus)
siseauditi teostamiseks.
1) KOKS-i on täiendatud.

2) Ühtne KOV-de siseauditi eeskiri on
välja töötatud ja on kohustuslik kõigile
KOV-dele
KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE TERVISHOIUS
On olemas ülevaade korruptsiooni ulatusest tervishoiusektoris, mis aitab planeerida edasisi samme selle vältimiseks. Tervishoiutöötajate ja
teenusesaajate teadlikkuse tõustes väheneb korruptsioonijuhtumite arv. Suurem läbipaistvus toimingute tegemisel vähendab
korruptsiooniohtu.
Info saamine korruptsiooni ulatuse kohta tervishoius
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad
Uuring on läbi viidud ning kõige
300 000
2009
Sotsiaalministeerium
korruptsiooniohtlikumad valdkonnad on
kaardistatud.
Justiitsministeerium
Korruptsioonivastast strateegiat on
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tegevuskava loomine), võttes
arvesse ka rahvusvahelise
meditsiinipettuste vastase
4
võrgustiku (NHS ) kogemusi
11. Meede
Tegevus
11.1. Eetikakoolituste
korraldamine
tervishoiutöötajatele
11.2. Tervishoiusektori
spetsiifilise huvide konflikti
vältimise juhtnööride
väljatöötamine ja
teavitustegevuse korraldamine
tervishoiusektoris
11.3. Tervishoiu
järelevalveametnike koolitamine
korruptsioonijuhtumite
tuvastamiseks
11.4. Korruptsioonijuhtumitest
teavitamise süsteemi
väljatöötamine tervishoius
12. Meede
Tegevus
12.1. SoM 22.06.04 määruse nr
85 täiendamine, et vältida
pettust tõendite väljastamisel
12.2. Digitaalse
meditsiinidokumentatsiooni
kasutuselevõtmine ning tervise
infosüsteemiga seotud
lahenduste väljatöötamine
(SMS-side, arsti vastuvõtuaja
digitaalne meeldetuletus)
12.3. Elektroonilise
järjekorrasüsteemi loomine

V EESMÄRK
Mõju

täiendatud meetmetega.

Korruptsiooni- ja eetikaalase teadlikkuse tõstmine tervishoius
Indikaatorid
Lisakulu
Koolitused on toimunud.
200 000

Juhtnöörid on välja töötatud ning
tutvustatud tervishoiutöötajatele ning
patsientidele (nt teavitusmaterjal).
Vajadusel Eesti arstieetika koodeksi
täiendamine
Koolitused on toimunud.

Teavitussüsteem on välja töötatud ning
toimib.

Tähtaeg
2010

Täitjad
Sotsiaalministeerium

300 000

2011

Sotsiaalministeerium

100 000

2011

Sotsiaalministeerium

100 000

2011

Sotsiaalministeerium

Tähtaeg
2009

Täitjad
Sotsiaalministeerium

2012

Sotsiaalministeerium

2011

Sotsiaalministeerium

Läbipaistvuse suurendamine teenuste osutamisel
Indikaatorid
Lisakulu
Määrust on täiendatud ning täpselt
SoM tegevuskulud
fikseeritud, millisel juhul on
menetlustoimingust puudumine lubatud.
Menetlusdokumendid on digitaalsed.
2 000 000

E-registratuur on loodud ning sellega on
liitunud tervishoiuasutused ja perearstid.

5

900 000

Ristkasutus Tervishoiuameti,
Haigekassa ning Maksu-ja Tolliameti
andmekogude vahel on loodud.
KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE RIIGI JA KOHALIKE OMAVALITSUSTE ASUTATUD SIHTASUTUSTES
Parem ülevaade riigi ja KOV loodud sihtasutustest, nende tegevuse sihipärasusest ja seaduslikkusest, mille tulemusena suureneb
sihtasutuste tegevuse läbipaistvus.
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13. Meede
Tegevus
13.1. Riigi ja KOV sihtasutustest
koondülevaate saamise
korralduse tagamine

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

14.2. Riigivaraseaduses ministri
kohustuste täpsustamine riigi
osalusega sihtasutuste
asutajaõiguse teostamisel
VI EESMÄRK
Mõju

15. Meede
Tegevus
15.1. Politsei kaasamine
järelevalvesse: koostööleppe
sõlmimine ARK ja Politseiameti
vahel
15.2. Biomeetriliste
identifitseerimisseadmete

Täpsema info kogumine riigi ja KOVi asutatud sihtasutuste kohta
Indikaatorid
Lisakulu
RaM tegevuskulud
Avalikkusel on iga-aastane ülevaade,
mis
sisaldab infot riigi ja KOV SA-de kohta:
1) SA asutajad;
2) SA eesmärk;
3) toetuse summa (väljajagatud
summad, saadud summad);
4) toetuse eesmärk;
5) võetud kohustused.
Vajadusel on täiendatud sihtasutuste
seadust ja teisi õigusakte.
Kontrolli tugevdamine riigi asutatud sihtasutuste üle
Indikaatorid
Lisakulu
1) Uue riigivara seadusega on
RaM tegevuskulud
ministeeriumidel SA auditeerimise
õigus.

Tähtaeg
2010

Täitjad
Rahandusministeerium

Tähtaeg
2009

Täitjad
Rahandusministeerium

2) SA auditite arvu suurenemine ja
auditite sisulise kvaliteedi tõus.
3) Audititulemuste kasutamine SA
tegevuse suunamisel, seaduslikkuse
hindamisel ning läbipaistvamaks
muutmisel.
Riigivaraseaduses on täpsustatud
RaM tegevuskulud
2009
Rahandusministeerium
sihtasutuse asutaja kohustused, sh
eesmärkide seadmine, eesmärkide
saavutamise hindamine ja kontroll.
KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE JUHTIMISÕIGUSE TAOTLEMISEL, TEHNOÜLEVAATUSEL JA SÕIDUKITE REGISTREERIMISEL
Järelevalve suurendamine juhtide koolitamise ja juhtimisõiguse taotlemise, tehnoülevaatuse ja sõidukite registreerimise üle aitab vähendada
korruptsiooniohtu. Automatiseeritud isikutuvastussüsteem kergendab oluliselt eksamineerijate tööd ja välistab võimaliku inimliku eksimuse
isiku tuvastamisel.
Järelevalve suurendamine juhtide koolitamise ja juhtimisõiguse taotlemise üle
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad
Pooled on omavahel kokku leppinud
MKM tegevuskulud
2008
Majandus- ja
ning koostöölepe on sõlmitud.
kommunikatsiooniministeerium
(MKM)
Seadmed on kasutusele võetud ning
süsteem toimib.

Näobiomeetria: 80 000
Sõrmejälje biomeetria:

Näobiomeetria: 2009
Sõrmejälje biomeetria:

MKM
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kasutuselevõtt
16. Meede
Tegevus
16.1. Elektroonilise valve
kasutuselevõtt
tehnoülevaatuspunktides

16.2. Kaamerate paigaldamine
väiksemate büroode juurde –
alale, kus tehakse
registreerimiseelset ülevaatust
16.3. Väljasõitude
registreerimine liiklusregistri
infosüsteemis ARIS
17. Meede
Tegevus
17.1. Koolituste korraldamine
autokoolide ja
tehnoülevaatuspunktide
kontrollijatele
VII EESMÄRK
Märkus

4 000 000
2012
Järelevalve suurendamine tehnoülevaatuse ja sõidukite registreerimise üle
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
2009
Valveseadmed on paigaldatud.
Vastavalt ARK-i ja
tehnoülevaatuspunkti
vahel sõlmitud lepingule
peab MKM 10.08.2004a.
määruses nr 170 toodud
tehnoülevaatuspunkti
kohustuslike seadmete
soetamise ja
paigaldamisega
kaasnevad investeeringud
tagama
tehnoülevaatuspunkti
omanik
Kaamerad on paigaldatud, mis tagab
400 000
2008
võimaluse registreerimiseelseid
ülevaatusi jälgida.
Täpsem kontroll, sisestades
MKM tegevuskulud
2008
kontrolliandmed sülearvutisse pärast iga (sisaldub projektis ARIS-2)
sõiduki kontrolli, samuti sõiduki foto
salvestamine arvutisse.
Autokoolide ja tehnoülevaatuspunktide kontrollijate teadlikkuse tõstmine
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Koolitused on toimunud.
80 000
2008

Täitjad
MKM

MKM

MKM

Täitjad
MKM

KORRUPTSIOONI VÄLTIMINE POLIITILISTE PARTEIDE RAHASTAMISEL
Erakondade rahastamisega seotud meetmed ja tegevused eeldavad analüüsi ning erakonnaseaduse muudatusi, mille ettevalmistamise eest
vastutab Justiitsministeerium oma tegevuskulude piirides (nõunike töötasu). Erakonna kontrollorgani moodustamises ja selle pädevuse
põhimõtetes kokkuleppimine on Riigikogu pädevuses. Vastavalt Riigikogu otsustele tuleb planeerida eelarvelised vahendid riigieelarves.
6

Mõju
18. Meede
Tegevus
18.1. Senisest läbimõeldumate
ja selgemate piirangute

Meetmete rakendamisel tuleb arvesse võtta Euroopa Nõukogu korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO III hindamisaruande
soovitusi, mille täitmine on Eestile kohustuslik.
Selgemad reeglid ja kontrolli tõhustamine erakondade rahastamise üle aitavad ennetada rahastamisreeglite rikkumist ning annetuste ja
aastaaruannete õigeaegse avaldamisega seotud probleeme.
Erakondade valimisreklaamile selgemate piirangute kehtestamine
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad
Piirangud on paindlikumad ning väldivad JuM tegevuskulud
2009
Justiitsministeerium
kehtiva regulatsiooniga kaasnevaid
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kehtestamine valimisreklaamile

19. Meede
Tegevus
19.1. Erakondade rahastamise
kontrollorganile järelauditi
tellimise õiguse andmine
19.2. Erakonna rahastamise
kontrollorgani pädevuse
laiendamine

19.3. Erakondade
aastaaruannete,
valimiskulutuste aruannete ja
annetuste registri õigeaegne ja
korrektne avalikustamine
19.4. Erakondade
rahastamisreeglite rikkumisega
seotud karistusõiguslike
meetmete piisavuse
analüüsimine
19.5. Rahapesu ja terrorismi
rahastamise tõkestamise
seaduse analüüs ning võimalik
laiendamine MTÜ-dele
(erakondadele)
19.6. Erakonnaga seotud
organisatsioonidele selgete
rahastamisreeglite
kehtestamine

probleeme.
Kaalutud on piirangute kehtestamist ka
reklaami mahule ja suurusele.
Kontrolli tõhustamine erakondade rahastamise üle
Indikaatorid
Lisakulu
Kontrollorganil on õigus tellida järelaudit. JuM tegevuskulud

Tähtaeg
2009

Täitjad
Justiitsministeerium

Hinnangud kulule on
võimalik anda siis, kui on
selgunud:
1) kes on kontrollorgan;
2) kui palju inimesi selles
töötab.
[Nt 2 nõuniku värbamise
korral Riigikogu
korruptsioonivastase
seaduse erikomisjoni
aastas ca 1,5 miljonit
aastas. ]
JuM tegevuskulud

2009

Justiitsministeerium
(Toodud meetmed ning tegevused
eeldavad erakonnaseaduse
muudatusi, mille ettevalmistamise
eest vastutab Justiitsministeerium.
Erakonna kontrollorgani
moodustamise ja pädevuse
põhimõtetes kokkuleppimine on siiski
Riigikogu üleanne.)

2009

Justiitsministeerium

Erakondade rahastamisreeglite
rikkumisega seotud karistusõiguslikud
meetmed vastavad rikkumiste
tõsidusele.

JuM tegevuskulud

2009

Justiitsministeerium

Rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise seaduse analüüs on
valminud.

RaM tegevuskulud

2009

Rahandusministeerium

JuM tegevuskulud

2009

Justiitsministeerium

Kontrollorganil on võimalik teostada
sisulist järelevalvet erakondade
rahastamise üle.

Konkreetsed tähtajad avalikustamiseks,
mida jälgib
kontrollorgan.

Vajalikud muudatused seaduses tehtud.
On sätestatud nõuded, mis lisaks
erakonnale laienevad ka
mittetulundusühingule ja sihtasutusele,
mille liige erakond on, või muule
juriidilisele isikule, mille tegevus on
otseselt või kaudselt suunatud erakonna
eesmärkide saavutamisele.
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VIII EESMÄRK
Mõju
20. Meede
Tegevus
20.1. Prefektuurides
korruptsiooni- ja ametialastele
kuritegudele spetsialiseerunud
uurijate grupi ametisse
nimetamine, vajadusel
korruptsiooni- ja ametialaste
kuritegude uurimiseks eraldi
üksuste loomine

20.2. Raskemate kuritegude
menetlejate
motivatsioonisüsteemi
väljatöötamine
20.3. Uurijate ja prokuröride
koolitamine avalik-õiguslikus
sektoris juriidiliste isikute,
erasektori korruptsiooni;
jälitustegevuse alal
korruptsioonikuritegude
7
uurimisel . Parimate kogemuste
jagamine uurimisasutuste (sh
Kapo) vahel
21. Meede
Tegevus
21.1. Riski- või ohuanalüüside
koostamine ning sellest
tulenevalt ühiste töösuundade
kokkuleppimine aasta alguses
prokuratuuri ja uurimisasutuste
vahel
21.2. Riigihangete teostamise
nõuete rikkumise eest vastutuse
selgem regulatsioon (KarS §
300 muutmine)
21.3. Isikuandmete varjatud

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE UURIMISE TÕHUSTAMINE
Korruptsioonikuritegude menetlemise professionaalsuse tase tõuseb. Korruptsioonikuritegude menetlemine põhineb reaalsetel
ohuhinnangutel ning kuritegusid suudetakse ära hoida.
Korruptsioonikuritegudele spetsialiseerumise tagamine menetlusasutustes
Indikaatorid
Lisakulu
Tähtaeg
Täitjad
Põhja ja Ida Prefektuuris on vähemalt
SiM tegevuskulud
2008
Siseministeerium
viis ametialastele ja
korruptsioonikuritegudele
spetsialiseerunud ametnikku; Lääne ja
Lõuna Prefektuuris vähemalt kaks
uurijat.
Korruptsiooni- ja ametialaste kuritegude
uurimiseks eraldi üksused
prefektuurides loodud.
Korruptsioonikuritegude menetlejate
töötasu on kõrgem kui masskuritegude
menetlejatel ja vähemalt võrdne teiste
raskete peitkuritegude menetlejate
töötasuga.
Igal aastal on spetsialiseerunud uurijad
saanud vähemalt kaks vastava
valdkonna koolitust.

SiM tegevuskulud

2009

Siseministeerium

200 000

2009-2012

Siseministeerium
Riigiprokuratuur

Tähtaeg
2008-2012

Täitjad
Riigiprokuratuur
Politseiamet
Kaitsepolitseiamet

Riigiprokuratuuri juhtimisel on toimunud
korruptsioonikuritegudele
spetsialiseerunud prokuröride, uurijate
ja kohtunike ühiskoolitused.
Menetlusvõime tugevdamine korruptsioonikuritegudes
Indikaatorid
Lisakulu
Menetlusasutustes on koostatud
Asutuste tegevuskulud
riskianalüüsid, mis võimaldavad
planeerida korruptsioonialast jälitustööd.
Ühised töösuunad on iga aasta alguses
kokku lepitud.
Vastutuse regulatsioon on selgem ja
KarS § 300 on muudetud.

JuM tegevuskulud

2009

Justiitsministeerium

On kehtestatud selged põhimõtted

JuM tegevuskulud

2009

Justiitsministeerium

Lisa 1. Rakendusplaan korruptsioonivastase strateegia elluviimiseks 2008-2012

kogumise regulatsiooni
korrastamine
1

isikuandmete varjatud kogumiseks ja
nende hoidmiseks.

Tegevuskuludega on juba ministeeriumide eelarves arvestatud (nt nõunike palgad) ja lisafinantseeringut riigieelarvest ei taotleta.
Kodanikuühenduste eetikakoodeks võeti vastu ühenduste suurkogul 2002. aastal: http://www.ngo.ee/eetikakoodeks.
3 Rahvusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele altkäemaksu andmise vastu võitlemise konventsioon: http://www.korruptsioon.ee/6448.
4
http://www.cfsms.nhs.uk
5
SoM on juba taotlenud RES-ist seoses digitaalse ravijärjekorra käivitamisega 2009 – 12milj; 2010 - 15milj; 2011 - 15milj; 2012 - 17milj. Toodud 900 000 on mõeldud
indikaatoris toodud ristanalüüsi ja IT-lahenduse tegemiseks.
6
GRECO III hindamisvoor sisaldab poliitiliste parteide rahastamise kontrolli süsteemi ning kriminaalõigusliku konventsiooni rakendamise hindamist. GRECO visiit Eestisse
toimus 19-23.11.2007, mille käigus kohtuti mitmete institutsioonide esindajatega. Eesti aruande kaitsmine toimub 31.03-04.04. 2008. a. GRECO plenaaristungil Strasbourgis,
peale mida aruanne avalikustatakse. Vt ka http://www.coe.int/t/dg1/Greco/Default_en.asp.
7
Koolitused on vajalikud raamatupidamise, riigihangete, võlaõigusseaduse, asjaõigusseaduse, ehituse planeerimise ja järelevalve, jälituse (isikute värbamine, varjatult info
kogumine jne) alal. Vajalik on regulaarne juhtumite analüüsimine ja teiste riikide kogemuse analüüsimine.
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