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eessõna

Hea lugeja

Seekordses korruptsioonikuritegude büroo ülevaates teeme kokkuvõtte 2018. ja 2019. aasta peamistest tegevustest, 
kajastame menetlusi ning teadlikkust suurendavat ennetustööd.

Neljandas büroo tegevuse ülevaates toome esile mitmeid tähelepanekuid ja soovitusi, mis aitaksid asutuste ja ette-
võtete juhtidel neid rakendades maandada võimalikke korruptsiooniriske. Oleme tänavu keskendunud enam kor-
ruptsiooni olemusele ja selle mitmetahulisusele. Senisest erineva sisukajastuse peamine põhjus on aidata mõista, 
miks on asutustel ning ettevõtetel vaja leida aega ja ressurssi korruptsioonivaba eetilise kultuuriruumi loomiseks ning 
hoidmiseks oma töökeskkonnas. 

Heidame valgust menetluste kaudu päevavalgele kerkinud probleemidele, mis on peaasjalikult seotud huvide konf-
likti vältimise nõuete järgimata jätmisega, riigihangete teostamise nõuete rikkumisega, tervishoiusektoris tegevus-
juhiste ja koolitussüsteemi puudumisega ning kohalike omavalitsuste tegevusega, kus omavalitsuste tõhusa järe-
levalvesüsteemi puudumise tõttu leiavad aset erinevad kuriteod, mille tagajärjel ei saa avalikud vahendid parimat 
kasutust ning otsuseid tehakse omakasust lähtuvalt.

Oleme viimaseil aastail pööranud tähelepanu suurema mõjuga korruptsiooniriskide tuvastamisele ja maandamisele 
seetõttu, et tuleb teha valikuid, kuna kõigega ei jõua paratamatult tegelda. Suurema mõjuga probleemi leidmiseks 
ja selles valitseva pahategudeks võimalusi pakkuva keskkonna kordategemiseks vajame iga kord vastutava sektori, 
valdkonna või asutuse-ettevõtte juhi toetust. Samuti on vaja juhi initsiatiivi ja järelevalvet riskide maandamise küsi-
muste hilisemal elluviimisel. 

Selliste tähtsamate juhtumitega tegelemise kaudu suudame avaldada Eesti väiksuse juures suuremat mõju keskkon-
nale, et puhastada seda korruptsioonist ning aidata kaasa uut laadi tööprotsesside loomisele.

Oleme palunud ülevaatesse oma kogemust jagama meie koostööpartnereid, kes saavad heade mõtete ja soovitus-
tega teistele abiks olla sarnaste küsimuste lahendamisel, millele neil on tulnud lahendusi leida. 

Kindlasti on huvitav teada saada spordimaailma pahupoolest, mis kõneleb pettusest, korruptsioonist ja ebaaususest 
üldisemalt. Eesti vajab edaspidi spordielu ausamaks muutmisel varasemaga võrreldes kardinaalselt teistsugust vaa-
det ja osaliste suhtumise muutust.

Samuti tahame seekord enda tegemiste kõrval esile tuua meie Läti, Leedu ja Poola kolleegide panust korruptsiooni-
vastasesse tegevusse, mis visualiseerib omakorda probleemi erinevate nüansside ja detailidega.

Tunnustame neid, kes on võtnud vaevaks muuta töökeskkond ausatele põhimõtetele tuginevaks, rakendanud juh-
timiskultuuris eetilist käitumist ja töötajaskonnas teadlikkuse suurendamist ning vajalikke korruptsioonivastaseid 
meetmeid. Sellest on kasu, sest see aitab rakendada olemasolevaid vahendeid ilma, et keegi saaks seda enda tarbeks 
vääralt kasutada. Kui arutluse all on kokkuhoid ja ressursside paremaks kasutuselevõtuks meetmete leidmine, siis 
soovitame just nimelt niisuguste meetmete võtmist, mis aitavad ebaausust ära hoida ja olemasolevaid vahendeid 
sihtotstarbeliselt ning jätkusuutlikult kasutada ka järgmiste aastakümnete jooksul. 

Tänan kõiki, kes on olnud teistele eeskujuks ja sütitanud aususest kantud tegevusi korda saatma.

Head lugemist!

Mati Ombler

korruptsioonikuritegude büroo juht
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Korruptsiooni vähendamise 
problemaatiKast lähemalt
Mati Ombler

korruptsioonikuritegude büroo juht

Kirjutan sel korral korruptsiooni olemusest tingitud vas-
tumeetmete rakendamisest ja sellest tekkivast võimalu-
sest olla ebaaususe vähendamisel senisest edukamad.

Eelmises ülevaates arutlesin kolmel teemal: ennetavad 
tegevused aitavad parandada süsteemivigu, omavalit-
sus kui suure korruptsiooniriskiga paik ja korruptsioon 
meditsiinisektoris. Kaks aastat hiljem sobivad need kolm 
teemat diskuteerimiseks Eesti oludesse endiselt hästi 
põhjusel, et ennetavaid meetmeid ei tähtsustata piisa-
valt ning nende rakendamiseks pole arvestatud parajalt 
ressursse. Omavalitsused saavad küll jao kaupa abi kooli-
tuste ja riskide väljaselgitamise tõhustamise kaudu, kuid 
see ei ole küllalt efektiivne tempo muutuste elluviimi-
seks. Tervishoiusektor alles hakkab mõistma probleemi 
olemust, vähesel määral soovitakse teadlikkust suuren-
dada, aga tervet sektorit kaasavat tegutsemisplaani ei 
ole vastutaval ministeeriumil või liitudel siiani.

Probleemidele tähelepanu juhtimisega soovin rõhutada 
vajadust nendega tegelda. Iseenesest muutused ei teki 
ja õiguskaitse ei ole hõbekuul, mis saab ainsana leeven-
dust pakkuda. Peatun alljärgnevas põgusalt korrupt-
siooni olemusel ja vastumeetmeil, mis saaks olla abiks 
edaspidiseid samme astudes. 

Korruptsioonist räägiti juba aastatuhandeid tagasi ning 
selle tagajärg on probleemi mastaapsusest sõltuvalt 
aidanud oluliselt kaasa paljude riikide allakäiguteele sat-
tumisele. Aastasadade jooksul on korruptsiooni olemus 
ja ulatus muutunud. Samuti on seda erinevalt mõistetud 
kultuuriti ning riigiti. Näiteks seda, mida võib korrup-
tiivsemas riigis hinnata kingitusena, võib probleemiga 
tõhusamalt hakkama saavates riikides käsitleda altkäe-
maksuna. Mõni aasta tagasi avaldati kalkulatsioon, mille 
kohaselt ühes aastas makstakse maailmas altkäemaksu 
ühtekokku kuni 2 triljonit dollarit.1 Ja mõelgem siis eba-

1  IMF, 2016. Corruption: Costs and Mitigating Strategies. IMF 
Staff Discussion Note, May 2016, SDN/16/05.

aususega tekkiva probleemi ulatusele, kui teame, et 
altkäemaks on pelgalt osa korruptiivse tegevuse väljen-
dusviisidest. Ainuüksi Eestis täheldame korruptiivse käi-
tumisena karistusõiguse mõistes lisaks altkäemaksuga 
seotud kuritegudele veel toimingupiirangu rikkumist, 
omastamist, usalduse kuritarvitamist ja mõjuvõimuga 
kauplemist. Sellega probleemi ulatus ei piirdu, on ju veel 
onupojapoliitika, poliitiline korruptsioon, valimispettu-
sed jms. 

Erinevate uuringute kohaselt peetakse 20% maailma 
riikidest paikadeks, kus korruptsioon ei ole tõsine prob-
leem. Korruptsioon on sõltuvuses keskkonnast, mis või-
maldab sel tekkida, areneda, muutuda ning teiseneda. 
Seetõttu võib korruptiivne nähtus teiste riikide ja kesk-
kondadega võrreldes olla erinev, sest seda mõjutavad 
kasutatavad reeglid ning piirangud, riigi valitsemise viis, 
vorm ja kultuur. Nähtuse vormi voolib ka üldine arusaam 
asjast, tahe seda vähendada ning üldine hukkamõist. 
Nähtusele annavad näo ja äratundmise selle problee-
miga tegelemise meetmed, kasutatav intensiivsus ja 
järjepidevus. Ilma jõuliste meetmeteta korruptsiooni 
olemus teiseneb ja võtab uue vormi. Samas oleks näh-
tus ilma ennetusmeetme ja teadlikkuse suurendamiseta 
otsimas uut teed teisenemiseks ning loomulikult ka selle 
leidmiseks. See viib omakorda selleni, et korruptsiooni 
kui nähtusega tuleb konkreetses keskkonnas, milleks 
saab pidada riigi piire, rakendada kõiki meetmeid. Jättes 
ühe meetme unarusse, lakkab toimimast nähtuse vastu 
kasutatav efektiivne ravi ja jõud. 

Oleme maailma raputavast viiruspandeemiast tingitud 
probleemiga tegeldes samade aspektide küüsis. Kui 
tahame levikut peatada, siis ei piisa ainult maskidest, 
tuleb kasutada ka liikumispiiranguid ja reisimise keeldu 
ning tõhustada inimeste teadlikkust, et tekiks olukorrast 
ülevaade ja parem arusaam õige käitumisviisi valimiseks, 
ning lõpuks tuleb ravida neid, kes on juba nakatunud. 
Küll täiesti teine valdkond ja probleem, aga lahendada 
püüame sarnast teed mööda, saades lahendajate ja ini-
mestena palju paremini aru, et kui me selle viiruse leviku 
piiramiseks erinevaid meetmeid ei rakenda, siis võime 
täielikult ebaõnnestuda. Seda mõistavad nii riigis otsu-

“Korruptsioon on ühiskonna vähk.” 
Paavst Franciscus

iseenesest muutused ei teki ja 
õiguskaitse ei ole hõbekuul, mis 

saab ainsana leevendust pakkuda.
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seid langetavad inimesed kui ka need, kes uute reeglite 
kohaselt käituma peavad. Miks on see nii, et säärases 
olukorras mõistetakse üksteist paremini ja viiruse levik 
õnnestub peatada, aga teises küsimuses ei suuda riigid 
õnnestuda ning erinevate meetmete rakendamine ei ole 
sedavõrd üheselt mõistetav? 

Et teada saada, kus korruptsioon end peidab, tuleb 
mõista selle leviala ja toimet. Peame kindlaks tegema 
korruptsiooni põhjuse, mida see pakub ja miks, et osata 
leida seaduslikke viise soovitamaks midagi, mis edaspidi 
ebaausat tegevust samas sektoris kaasa ei too. Nähtuse 
eksistentsi vähendavate meetmete juures tuleb leida 
alternatiivlahendus, mis varem üksnes ebaausal teel tea-
tud inimeste vajadusi lahendas. Konkreetsemaks minnes 
mõni näide kas juba tehtud lahendusest või veel paran-
damist vajavast temaatikast: parandame juhtimisõigust 
taotlevate inimeste koolitamiskvaliteeti, mis tagab ausa 
eksamineerimise ja suure tõenäosuse, et eksam läbitakse 
positiivselt; võimaldame isikut tõendavat dokumenti 
taotleda kiirkorras riiklikult kehtestatud lisatasu eest, 
et vähendada teenindaja mõjutamist altkäemaksuga 
kiiremini dokument kätte saada; lihtsustame ja paran-
dame riigihangete seadust, et hangete tegemise reeglid 
oleksid arusaadavad, hankijale kerged järgida, pakku-
jale mõistetavad ning läbipaistvad, millega vähendame 
hangete suunamist konkreetseile ettevõtjaile, hankija 
soovi reegleid rikkuda ja tahtmist pakkuda altkäemaksu; 
tõhustame ettevõtjate-juhtide rolli ausa ettevõtlus-
kultuuri loomisel, et organisatsioonis oleksid vajalikud 
meetmed koos teadlikkuse suurendamisega võetud ja 
riskid maandatud, millega vähendame töötajate tahet 
ja võimalust ebaausalt käituda ning suurendame vahe-
lejäämisriski.

Eelnev lahenduskäik puudutas korruptsiooni seda osa, 
mis pakub võimalusi altkäemaksu eest teenust saada 
olukorras, kus seda tavapäraselt ei saa soovitud ajaks, 
viisil või kvaliteediga. Seda võiks kutsuda vajadusest tin-
gitud korruptsiooniks2. Kuidas maandada küsimust siis, 
kui inimesed soovivad tahtlikult omakasueesmärkidest 
kantuna keelatud tegevusi teha ning kahjustada see-
läbi väärtuseid ja norme, mida ehitada püüame? Mida 
teha ahnusest tingitud korruptiivse tegevuse vähenda-

2  Bauhr, M., 2017. Need or Greed? Conditions for Collective 
Action against Corruption. Governance, 30(4), pp. 561–581.

miseks? Siin peavad lahenduse tooma seadus, seaduse 
täitmise järgimine ning riigi selge tegevus.

Kontrollmehhanismide puhul tuleks tõhustada reageeri-
vat võimekust. Eelkõige puudutab see õiguskaitsetege-
vusi, sest riigis olev sõnum peab olema üheselt arusaa-
dav nii neile, kes veel ei tea, mida rikkumine võib kaasa 
tuua, kui ka neile, kes kavatsevadki kehtivaid norme 
eirata. Teadmine, et teole järgneb tagajärg, on korrupt-
siooni vähendamise seisukohalt äärmiselt oluline. Taga-
järje puhul mängivad rolli õiguskaitse, prokuratuur, 
kohus, meedia ning avalikkusele otsuste sisu arusaada-
vas vormis selgitamine. Selle kaudu tekib inimesele, kes 
ebaausat tegevust plaanib, kaalukausile vahelejäämise 
ja karistada saamise raskus. Seesama raskus peab ühes-
koos ühiskondliku hukkamõistu, töökohast ilmajäämise, 
potentsiaalse kriminaaltulu konfiskeerimise ja tõsise 
karistusega üles kaaluma teise kausi raskuse, millel on 
omakorda ahvatlus rikastuda, parandada senist eluolu 
või saada seda, mida pole teisiti võimalik hankida. Tuleb 
luua olukord, kus ebameeldivad ja suure tõenäosusega 
saabuvad tagajärjed võtavad inimesel ära soovi lühiaja-
liselt saadava efekti poole astuda ja ebaausat tegevust 
korda saata.

Samal ajal tuleb õiguskaitsemeetmetega kujundada 
avalikku suhtumist korruptsioonisse ning arusaamist 
korruptsioonist kui pahest ja taunitavast käitumisest, 
sest inimloomusele omaselt soovib suurem osa inimesi 
teha nii, nagu valdav osa inimesi teeb ja arvab. Kui ena-
malt jaolt suhtutakse ebaaususesse ühiskonnas sallima-
tult, siis aitab see inimestel hoida üldisele mõtteviisile 
sobivat käitumist ega kiputa tavasid eirama ja ebaausalt 
käituma. Vastupidises keskkonnas, kus ebaausus on levi-
nud ja sallivus korruptsiooni suurem, on inimestel, kes 
seni olid ausad, stiimul ausalt käituda oluliselt väiksem. 
Selle peamine põhjus on eelkõige see, et ühe inimese 
käitumistava muutus ei too kaasa muutust suuremas pil-
dis, kus valdavalt ollakse ebaausad.

Arusaamist saab parandada, kui korruptsioonist sageda-
mini rääkida, seda selgitada ja korraldada koolitusi. Seda 
tuleb teha nii ühiskonnas üldisemalt kui ka erinevates 
sektorites konkreetsetele huvirühmadele. Et niisugune 
teadlikkust tõhustav tegevus oleks mõjus, tuleks riigis 
teha seda strateegilises vaates koordineeritult ja erine-

et teada saada, kus korruptsioon 
end peidab, tuleb mõista selle 

leviala ja toimet.

arusaamist saab parandada, 
kui korruptsioonist sagedamini 

rääkida, seda selgitada ja 
korraldada koolitusi.
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vaid osalisi kaasates. Säärasel juhul on tulemus mõjusam 
ning edasiantu paremini mõistetav.

Teadlikkuse suurendamisele lisaks tuleb kõigis sektoreis 
ennetusmeetmeid rakendada. Kuna see ei ole kerge, siis 
võiks keegi olla eestvedaja. Tavaliselt on see olnud ava-
lik sektor, mis Eesti vaates saaks senisest märksa parem 
olla. Eestvedav sektor saaks enda praktikat ja kogemust 
teistele sektoritele jagada, sest ühiselt selle pahe vastu 
astumine on alati jõudsam kui eraldi toimetamine.

Võetavad meetmed oleksid riskide väljaselgitamine 
sektoris, organisatsioonides, asutustes ja ettevõtetes, 
riskide hindamine ning vajalike maandamismeetmete 
rakendamine. Maandamismeetmete puhul on olulised 
märksõnad eetikat puudutavad tavad või koodeksid, 
tegevusjuhised, protseduurireeglid, koolitused, riski-
dega tegeleva töötaja palkamine, väärkäitumise ehk 
vilepuhumise teavitamiskanali loomine ja palju muud, 
mis hakkab jätkusuutlikusse tegevuskavasse vähehaaval 
muutusi tooma. Sedalaadi tegevus on mõjusaim, kui see 
saab organisatsiooni juhtimise osaks.

Paljuski niiviisi mitmest nurgast ühiste tegevustega kor-
ruptsioonile kui probleemile lähenedes õnnestuks meil 
see Eestis nurka suruda. Nurka surutud probleemil on 
kalduvus väheneda. Selle edasine vähenemine on seo-
tud võetavate meetmete tugevuse ja jätkusuutliku käsit-
lusega. Mingis tegevuses tagasiandmine annab õhku 
hingamiseks nähtusele, kes selle kohe enda kasuks pöö-
rab ja end kasvatama asub. Seetõttu ei tohi ühegi meet-
mete puhul tavapärast valvsust kaotada. 

Ühiskonnas sallivuse muutmine, ennetus, teadlikkuse 
suurendamine ja rikkumiste avastamine ning menetle-
mine koos õiglase kohtupidamisega on komponendid, 
mida iga riik peaks ühise rindena looma, sellesse res-
surssi panustama ehk seda võimendama, selle toimet 
hoomama ja seda strateegiliselt ühtse vastujõuna suu-
nama. Ainult siis saavutame soovitud edu.

Tulles tagasi loo alguse juurde, siis märkame asutuste ja 
ettevõtete seas vähehaaval tekkivat huvi saada rohkem 
teada eetikast, korruptsioonist ja pettuseohtudest. Mui-
dugi on neid organisatsioone, kus on sellega juba aastaid 
tegeldud ja see on kenasti muutunud üheks osaks iga-
päevasest juhtimiskultuurist. Valdavalt on aga see teema 
veel võõras. Minu arvates on üks võõraks jäämise põhjusi, 
et sellega tegelemise vajadust ei ole teadvustatud. Mõel-
dakse, et tähtsamaid asju on mitu korda enam kui see, 
mida õiguskaitse päevavalgele suudab tuua ja põhjen-
dada, kui oluline on ennetusega tegelda. Samuti on üks 
põhjus lootus mitte sattuda säärasesse jamasse, mis töö-
kohas tavapärase töörütmi pikaks ajaks pea peale pöörab. 

Kui juht saaks aru, et kui iga meeskonnaliige teaks 
organisatsiooni väärtuseid, mis on seotud eetilise ja 
ausa tegutsemisviisiga, ning järgiks neid, siis loob väär-
tustele ja aususele rajatud töökultuur pettusevaba töö-
keskkonna, mis aitab töötajail tagada motivatsiooni 
kasvu rohkem panustada ja siduda end selle organisat-
siooniga. Iga töötaja on tähtis ja vajalik. Tööandjatest 
juhid on sõltuvad töötajate panusest ning muuhulgas 
ka kohustatud juhtima organisatsiooni viisil, mis tööta-
jate heaolu tekitaks. Heaolu tekib siis, kui töötaja saab 
toimetada ausas konkurentsis, ilma skeemitamise ja 
pettuse keskel olemata, väärtusruumis, kus kedagi alu-
setult ei eelistata ning töötajaid tasustatakse nende pari-
mate oskuste, kogemuste ja tulemuste põhjal. Selleks, 
et ka sisuliselt eetikast pidava töökultuurini jõuda, tuleb 
vaeva näha. Selle saavutamine on juhtide kohus. Kui juht 
vajab selleks tuge, tuleb ilma punastamata nõu küsida 
ja proovida luua vundament pikaaegsele protsessile, kus 
võitjaks on nii juht kui ka organisatsioon, mida ta veab. 

Ettevõtted võiksid pöörduda sellist laadi muutustele 
abistava käe saamiseks valdkondlike katusorganisat-
sioonide, ühingute ja liitude poole. Viimased oleksid 
võimelised riske selgitama ja vajalikke maandamismeet-
meid koostama ning rakendamiseks üldiseid soovitusi 
jagama koos koolituste ja erinevate partneritega. Abiks 
saaks olla nii Tööandjate Keskliit, Ehitusettevõtjate Liit 
kui ka Kaubandus- ja Tööstuskoda. Miks mitte needsa-
mad institutsioonid ja teisedki võiksid omavahel hoopis 
koostada projekti, mille eesmärk on luua pettusevaba 
ettevõtluskultuur koos vajalike meetmete arendamise ja 
rakendamisega. Seda laadi ettevõtmine, mis ühendaks 
paljusid liite, organisatsioone ja ettevõtteid, tooks suu-
rema mõju, mida katusorganisatsioonidelt tavapäraselt 
loodetakse. Saaksime vajaduse korral sellele soovitus-
tega abiks olla. Kindlasti oleksid sellesse nõus panus-
tama ka need, kel on juba positiivne kogemus enda 
praktikast olemas.

Erinevate uuringutega on püütud selgitada korrupt-
siooni ulatust ja levikut maailmas. Seni saab lugeda 
üheks mõjukamaks omasuguste seas Transparency 
Internationali (TI) igal aastal korraldatavat korruptsioo-
nitaju uuringut. 

selleks, et ka sisuliselt 
eetikast pidava töökultuurini 
jõuda, tuleb vaeva näha. selle 
saavutamine on juhtide kohus. 
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2020. aasta jaanuaris tutvustatud rahvusvahelise kor-
ruptsioonivastase liikumise TI raporti kohaselt on Eesti 
korruptsiooni tajumise indeksi järgi 18. kohal maailmas. 
Eesti on umbes samal tasemel kui aasta tagasi, olles 
parandanud oma tulemust vähehaaval alates 2012. 
aastast. Terves maailmas olla esimese 20 hulgas on hea 
saavutus. Et meil oleks Eestis veelgi parem elada, tuleb 
vaadata korraks tagasi, hinnata tehtut, tunda heameelt 
õnnestumiste üle ja heita pilk tulevikku, et edasised sam-
mud oleksid tõhusama ja efektiivsema Eesti jaoks õiged. 

Vajame Eestis suuremat tähelepanu valdkonnaga tege-
lemisel, rohkem kaasatust ja kaasamist ning erinevate 
sektorite, esindusliitude ja ühingute toekat eestveda-
mist, et vähendada pettusi ja korruptsiooni. Eesti inime-
sed on võimelised enamaks. Leida tuleks üles tahtmine, 
võrgustik, kellega koos saaks toimetada, ning jätkusuut-
lik meetod, kuidas seda teha. Eesti vajab teadlikkuse 
tõhustamise ja ennetuse maastikul uut vaadet, mis oleks 
struktureeritud, läbimõeldud, jätkusuutlik, valdkondi 
sisuliselt kaasav ning rahastatav määral, et ka teaduslikul 
tasemel saaks uurida erinevaid korruptsiooni olemuse 
varjukülgi.

Me ei pea ootama, et järjekordne Euroopa direktiiv 
või konventsioon kohustaks meid midagi rakendama. 
Oleme ka ise võimelised siinset elu paremaks muutma 
ilma välise sunnita. Paraku ei ole Eesti olnud heaks ees-
kujuks teavitajakaitse küsimuste ja lobiseadusega ning 
spordipettuste ja spordivaldkonnas tegevuse ausamaks 

kujundamisel. Vajame edaspidi poliitilise tahte toetust 
Eestis korruptsioonile tugevamalt vastu astuvate meet-
mete kohaldamiseks. Strateegilisel tasandil suudaksime 
paremini, kui korruptsioonivaldkonda saaks koordinee-
rida suuremate ressursside ja rohkemate inimestega, et 
sisuliselt koordineerida korruptsioonivastase võrgustiku 
tööd, korraldada jätkusuutlikku ennetust korruptsiooni-
vastaste meetmete võtmiseks, suunata teadlikkuse suu-
rendamise koolitusi valdkondadesse, kus seda parasjagu 
kõige enam vaja on, ning teha uuringuid, et teadvustada 
korruptsiooni olemuse ja ulatuse teisenemist erinevates 
sektorites ning sellega tõhusalt tegeleda.

Muutus ei teki iseenesest. Muutuda aitab teadmine, et 
sellega kaasneb midagi head, mis aitab senisele tagasi 
vaadates tunda, et nüüd on palju parem. Tehes asju 
teisiti, on rohkem rõõmu ja vähem kurjust. Rohkem on 
headust ning aeg ja inimeste töö on suunatud parimate 
eesmärkide ausale saavutamisele. Soovitud tulemusi 
püüeldakse tabada läbipaistvates oludes ning teadmi-
sel, et meid ümbritseb aus konkurents. Kui see teadmine 
on valdav ja sellest lähtutakse, siis ka eeldatakse, et meie 
partnerid ettevõtluses ja mujal on ausad ning eetilised.

Soovin kõigile rohket tahet kaasa rääkida ja olukorra 
parandamisest osa võtta!

Joonis 1. Transparency Internationali korruptsiooni tajumise indeksi (Corruption Perception Index) kohaselt Eesti paiknemine hin-
natavate riikide järjestuses aastail 1998–2019
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Joonis 2. Oluline statistika läbi aastate (seisuga 18.03.2020)

2018–2019

2018–2019

Oluline statistika

Oluline statistika

prokuratuuri saadetud kriminaalasjade arv

prokuratuuri saadetud kahtlustatavate arv

väärteomenetlustes tehtud otsuste arv

prokuratuuri saadetud kriminaalasjades arestitud 
vara väärtus (eurodes)

Kohtuotsuste arv kriminaalasjades

süüdimõistvad kohtuotsused

KoKb-le edastatud sisukamad vihjed

teadlikkust tõhustavate kohtumiste 
ja koolituste arv

Kriminaalasja menetlemiseks kulunud aeg 
prokuratuuri saatmiseni (päevades)

teadlikkust tõhustavatel kohtumistel ja 
koolitustel osalejate arv

2012–2019

2015–2019

36 178

182 850

13 116

3 100 522 5 400 600

9 100

9 93

126

142

407

260

279

4305

308

8089



10

KorruptsiooniKuritegude bÜroo Ülesanded 
ja uurimisalluvus 
Korruptsioonikuritegude büroo (KOKB) loodi Politsei- ja 
Piirivalveametis (PPA) 1. septembril 2011. aastal. Bürool 
on neli regionaalset talitust: Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja 
Pärnus.

Büroo ülesanne on toimetada nii kriminaal- kui ka väär-
teomenetlusi. Samuti tegeleme ennetusega ning suu-
rendame asutuste ja ettevõtete töötajaskonnas teadlik-
kust korruptsiooniga seotud pahedest. 

Politsei- ja Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet võitle-
vad mõlemad korruptsiooni vastu ning peamine doku-
ment, mille alusel kahe asutuse vaheline uurimisalluvus 
on jaotatud, on Vabariigi Valitsuse määrus nr 60 „Polit-
sei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline 

uurimisalluvus“. Kriminaalmenetluse seadustiku (KrMS) 
§ 212 järgi võib prokuratuur  otstarbekusest lähtudes 
muuta oma määrusega uurimisalluvust konkreetses kri-
minaalasjas.

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 21 lõike 2 kohaselt 
on sama seaduse §-des 17–19 nimetatud väärtegude 
kohtuväliseks menetlejaks politseiasutus. Kui Kaitse-
politseiamet tuvastab seaduse §-des 17–19 nimetatud 
väärteo süüteomenetluse käigus, on kohtuväline menet-
leja Kaitsepolitseiamet.

Korruptsioonikuritegude büroo pädevuses on menet-
leda ka erasektori korruptsioonijuhtumeid, mis on seo-
tud altkäemaksu kuritegudega.

Hea teada
Politsei- ja Piirivalveametis asuva sisekontrollibüroo ülesanded on muu hulgas ennetada, tõkestada ja avastada Polit-
sei- ja Piirivalveametis töötavate teenistujate süütegusid ning toimetada süüteo- ja distsiplinaarmenetlust. Sisekont-
rolli pädevuses on menetleda ka korruptsioonikuritegusid, mille on toime pannud politseis töötavad teenistujad.

Justiitsministeerium juhib Eestis korruptsioonivastast poliitikat ning koordineerib strateegia elluviimist.

“Noorte kohus on korruptsioonile vastu hakata.” 
Kurt Cobain 
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Kriminaalmenetlused

Registreeritud kuriteod
2012.–2017. aastal registreeris korruptsioonikuritegude 
büroo 1672 kuritegu. 2018.–2019. aastal registreeris 
büroo 432 kuritegu. 

Kriminaalasjade alustamata jätmine ja 
menetluse lõpetamine
Kriminaalasjade alustamata jätmiste arv ja politseis lõpe-
tatud kriminaalasjade arv on viimaste aastatega vähene-
nud. 

Joonis 3. Büroos alustamata jäetud ja lõpetatud kriminaal-

asjade arv kaheksa aasta jooksul

Prokuratuuri saadetud kuriteod
2012.–2017. aastal saatis korruptsioonikuritegude büroo 
menetlusotsuste langetamiseks prokuratuuri 142 kri-
minaalasja 1463 kuriteoga. 2018.–2019. aastal saatsime 
prokuratuuri 36 kriminaalasja 419 kuriteoga. 

Ajavahemikul 2017–2019 saatis büroo prokuratuuri kri-
minaalasju, milles kuriteod jagunesid 25 erinevasse kuri-
teokoosseisu ja neid oli kokku 649. Kolme aasta jooksul 
prokuratuuri saadetud kuritegude hulgas oli 8 kuriteo-
liiki, mis esinesid kõigil kolmel aastal prokuratuuri saa-
detud kriminaalasjades; sääraseid kuritegusid oli kokku 
458 ehk 70% kõigist kuritegudest. Joonis 4 kajastab kuri-
teoliikide osakaalu kolme aasta jooksul prokuratuuri saa-
detud kuritegude statistikas. 

Veidi vähem kui pool (49%) prokuratuuri saadetud kri-
minaalmenetlustest on alguse saanud büroo töötajate 
hangitud teabest ja laekunud vihjeist. 

Joonis 4. Büroo poolt prokuratuuri saadetud kuritegude osa-
kaal 2017.–2019. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasja-
des, kus esile on toodud vaid need kuriteod, mis esinesid kõigil 
kolmel aastal

Joonis 5. Büroo poolt prokuratuuri saadetud asjade osakaal 
2012.–2019. aastal, kust selgub, mis on viinud menetluse alus-
tamiseni

Joonis 6. Büroo poolt prokuratuuri saadetud kriminaalasjades 
kahtlustatavate arv
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“Kui sind midagi suudab korrumpeerida, siis oled sa juba varem korrumpeerunud.” 
Bob Marley 
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Aastail 2018–2019 saadeti prokuratuuri 182 kahtlustata-
vat. 

Kaheksa aasta jooksul on büroo saatnud prokuratuuri 
kokku 880 kahtlustatavat isikut, neist eraisikuid 775 ja 
juriidilisi isikuid 105.

Kuna kohalikes omavalitsustes on korruptsioonirisk suur, 
siis on toimetatud kriminaalmenetluste osakaal samuti 
olnud paljuski seotud kohalikes omavalitsustes aset leid-
nud pettuste ja korruptsioonijuhtumite uurimisega. Nii 
on kahtlustatavate ringi sattunud 2 linnapea, 17 vallava-
nema ja 3 abivallavanema ametikohal töötanut. Lisaks 
on ette heidetud lubamatut tegevust veel 6 omavalit-
suse volikogu liikmele, 4 volikogu esimehele ja 18 koha-
liku omavalitsuse ettevõtte või asutuse juhile.

Joonis 7. Büroo poolt 2012.–2019. aastal prokuratuuri saade-
tud kriminaalasjades kahtlustatavate osakaal KOVidega seoses

Kriminaalasjade menetlemiseks kuluv aeg
Kaheksa aasta jooksul prokuratuuri saadetud kriminaa-
lasjade menetlemise kestus on kriminaalasja alustami-
sest kuni prokuratuuri saatmiseni valdavalt olnud üle 
10 kuu. Osa asju on olnud kuni prokuratuuri saatmiseni 
menetluses isegi üle 3 aasta. Menetlustele kuluv kesk-
mine aeg on viimaseil aastail lühenenud. 

Kaheksa aasta jooksul on büroo saatnud prokuratuuri 
178 kriminaalasja menetlusotsuse langetamiseks. Nen-
dele menetlustele kulus keskmiselt 308 päeva.

Prokuratuuri saadetud kriminaalasjad
Selles peatükis heidame pilgu büroo menetletud krimi-
naalasjade edasisele saatusele. Hindame tehtud tööd 
paari aasta kaupa, millest näeme, et 2012.–2013. aastal 
prokuratuuri saadetud 37 kriminaalasjast on lahendini 
jõudnud kõik menetlused. 2014.–2015. aastal prokura-
tuuri saadetud 55 kriminaalasjast ootavad kohtulahen-
dit veel ainult 2 kriminaalasja. 2016.–2017. aastal proku-
ratuuri saadetud menetlustest on prokuratuuris kohtust 
tagasi saabunud kriminaalasi ja kohtus lahendust oota-
mas 2 kriminaalasja. 2018.–2019. aastal on prokuratuuris 
otsustamisel 6 ja sama palju ka kohtus pooleliolevaid 
asju. Kokkuvõtvalt saab öelda, et lahendust on ootamas 
nende aastate jooksul prokuratuuri saadetud menetlus-
test veel 17 asja. See polegi ilmselt halb tulemus, kui vaa-
data, mis mujal maailmas, sh Euroopa riikides, toimub ja 
kui palju kriminaalmenetlustele aega kulub. 

Seisuga 18.03.2020 oli 2018.–2019. aastal prokuratuuri 
saadetud 36 kriminaalasjast jõudnud jõustunud süüdi-
mõistva kohtulahendini 9. 6 kriminaalasjas käib kohtu-
menetlus, prokuratuuris on menetlusotsust ootamas 6 
kriminaalasja, lõpetatud on 15 kriminaalasja oportuni-
teediga. 

Oportuniteedi mainimine siinsetes tekstides tähendab 
avaliku menetlushuvi puudumisega kriminaalmenet-
luse täielikku lõpetamist. Selles kokkuvõttes pole too-
dud kõigi kriminaalasjade loetelu, kus mõne kahtlus-
tatava suhtes on menetlus lõpetatud oportuniteediga. 
Loomulikult on hulk kriminaalasju, kus osa isikute suhtes 
on kohaldatud oportuniteeti ja osaga on prokuratuur lii-
kunud süüdistusega kohtusse. Asjades, kus ei ole jõutud 
kohtuotsuseni, alljärgnevas arvestuses oportuniteete ei 
arvestata.
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Joonis 8. Prokuratuuri saadetud 178 kriminaalasja menetle-
mise kestus päevades alustamisest kuni prokuratuuri saatmi-
seni 2012.–2019. aastal

2012.–2017. aastal prokuratuuri saadetud 
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Kokkuvõtvalt on kaheksa aasta töö prokuratuuri saade-
tud kriminaalasjadega järgmine: koosseisuta on lõpe-
tatud 15 kriminaalmenetlust, oportuniteediga on lõpe-
tatud 46 kriminaalasja, prokuratuuris on otsustamisel 7 
kriminaalasja edasine kulg, kohtumenetluses on 10 kri-
minaalasja ning süüdimõistva kohtulahendini on jõud-
nud 93 kriminaalasja. 
Kui 2018. aasta märtsi seisuga oli kohtulahendini jõud-
nud 74 kriminaalasja, siis 2 aastat hiljem on neid 100.

Joonis 10. Kaheksa aasta jooksul prokuratuuri saadetud krimi-
naalasjade lahendused seisuga 18.03.2020

Varade arestimine prokuratuuri saadetud 
kriminaalasjades
Üks viis, kuidas demotiveerida ebaausale teele ja ahvat-
lustega kaasa minekut, on takistada seadusega luba-
matul moel saadud varade kasutamist. Säärased varad 
tuleks võimalikult kiiresti üles leida ja nende kasutamist 
piirata. Arestitud vara kohta saab kohus kohtuotsust 
teha sõltuvalt järeldusest, kas vara aresti alt vabastada, 
konfiskeerida riigi tuludesse või selle müügist saaduga 
korvata tekitatud kahju jne. Kuritegevuse vähendamise 
ühe võimalusena kasutatav varaline mõjutamine on 
tõhus, kui kuriteos süüdimõistetud inimesed jäävad kri-
minaaltulust ilma ega pääse süüdimõistmise korral pel-
galt tingimisi karistusega.

Kriminaalasjad on oma olemuselt erinevad nii teo kui 
ka ulatuse poolest ning seetõttu on erinev ka aastate 
jooksul kahtlustatavate vara maht ja arestimise ulatus. 
Joonisel 12 on esile toodud aastate jooksul prokuratuuri 
saadetud kriminaalasjades arestitud vara väärtus. 

2018. aastal oli prokuratuuri saadetud kriminaalasjades 
arestitud vara väärtus üle 414 000 euro ja 2019. aastal üle 
2,68 miljoni euro. 2019. aasta erisuse kohta saab öelda, 
et arestiti peaasjalikult 2 kriminaalasja raames ja objekti-
deks olid nii kinnistud, sõidukid, esemed kui ka sularaha.

Joonis 12. Kaheksa aasta jooksul prokuratuuri saadetud krimi-

naalasjades arestitud vara väärtus
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Joonis 11. Kaheksa aasta jooksul prokuratuuri saadetud krimi-
naalasjade lahendused seisuga 18.03.2020
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olulisemad Kriminaalmenetlused 
2018. ja 2019. aastal

Allpool on kirjeldatud tähtsamaid kriminaalmenetlusi, 
mida büroo on kahe aasta jooksul menetlenud ja milles 
ei ole veel jõustunud kohtuotsust või on menetlus lõpe-
tatud avaliku menetlushuvi puudumise tõttu (seisuga 
18.03.2020). Kriminaalmenetlused on jaotatud kaht-
lustatava töökoha või ülesannete täitmise järgi. Nende 
menetluste kajastamist oleme pidanud vajalikuks see-
tõttu, et esitada detailidesse laskumata probleeme ja 
märkida ebaõige käitumise esinemise võimalusi.

Esitame valiku 2018.–2019. aastal prokuratuuri saadetud 
ja jõustunud kohtulahendita kriminaalasjadest.

Kohalikes omavalitsustes tuvastatud 
rikkumised ja korruptsiooniilmingud

Volikogu liige

Linnavolikogu liiget kahtlustati altkäemaksu küsimises 
linnapealt summas üle 70 000 euro. Volikogu liige lubas 
vastutasuna osaleda aktiivselt volikogu tegevuses ja 
toetada koalitsioonile kasulikke otsuseid. Kriminaalasi 
on saadetud kohtusse. Maakohus mõistis süüdistatavad 
õigeks ning ringkonnakohus süüdi. Riigikohtu otsust 
veel ei ole.

Vallavanem

Vallavanemat kahtlustati võltsitud dokumendi kasuta-
mises. Varjamaks ehitustööde olulist kallinemist (algul 
enam kui 34  000 eurot maksma pidanud ehitusobjekti 
tegelikuks hinnaks kujunes üle 53  000 euro), organi-
seeris vallavanem vallavalitsusele fiktiivsed arved, mille 
kaudu soovis osa ehitustööde maksumusest näidata tee-
deehitusena. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse 
oportuniteediga ning isikut kohustati maksma riigitulu-
desse 1000 eurot. Menetluse lõpetamise ajaks ei olnud 
kahtlustatav enam vallavanem.

Vallavolikogu esimees 

Vallavolikogu esimeest ja hooldekeskuse juhatuse liiget 
kahtlustati soodustuskelmuses, mis seisnes rahandusmi-
nisteeriumilt projekti ühe osa rahastamiseks ettenähtud 
enam kui poole miljoni euro suuruse summa väljamaks-

misel omafinantseeringu tasumata jätmises. Kriminaa-
lasi on prokuratuuris.

Vallavolikogu esimees

Vallavolikogu esimeest ja õppeasutuse direktorit kaht-
lustati toimingupiirangu rikkumises. Nimelt omandas ta 
volikogu esimehena töötades talle kuuluva MTÜ kaudu 
tasuta õpilaskodu ning koolihoone koos inventariga, 
mille koguväärtus oli üle 229 000 euro. Koolihoonele ja 
õpilaskodule on vara arestimise määruse alusel kantud 
kinnistusraamatusse käsutamise keelumärge. Kriminaa-
lasi on kohtus. 

Kohaliku omavalitsuse allasutuses või 
omavalitsuse loodud asutuses tuvastatud 
rikkumised ja korruptsiooniilmingud

Omavalitsuse hallata oleva ettevõtte juhtivtöötajad 

Kohaliku omavalitsuse loodud ettevõtte töötajaid ja 
ettevõtjaid kahtlustati erinevate kuritegude toimepa-
nemises, sh altkäemaksu võtmises ja andmises, raha-
pesus, riigihangete teostamise nõuete rikkumises. Ette-
võtte üksuse juhataja asetäitjat kahtlustati altkäemaksu 
võtmises enam kui 2,4 miljoni euro ulatuses. Selle eest 
eelistas ta tehtud riigihangetel konkreetset ettevõtet 
sõidukite ja muude tehnikavahendite ning varuosade 
soetamiseks. Üksuse juhatajat kahtlustati altkäemaksu 
võtmises enam kui 40 000 euro ulatuses ja riigihangete 
teostamise nõuete rikkumises. Riigihangete teostamise 
nõuete rikkumist heideti ette veel teenistuse direktorile 
ja juhatuse liikmele. Erinevaile ettevõtteile heideti ette 
avalikku teenust pakkuva ettevõtte esindajaile altkäe-
maksu andmist. Kriminaalasi on prokuratuuris.

Omavalitsuse asutuse juht

Linna Spordi- ja Noorsooameti juhti kahtlustati toimin-
gupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses. Tehes han-
keid erinevate asutuste esindajana, langetas ta kordu-
valt otsuseid endaga seotud isiku suhtes enam kui 9,5 
miljoni euro maksumusega hangetel. Kriminaalasi on 
kohtus. Jõustunud kohtuotsust veel ei ole. Ringkonna-
kohtu süüdimõistev otsus on vaidlustatud Riigikohtus.

“Võim ei korrumpeeri inimesi, inimesed korrumpeerivad võimu.” 
William Gaddis
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KOVi hallata oleva ettevõtte juhatuse liige ja nõu-
kogu liige

Linnahooldusega tegeleva ettevõtte juhatuse liikmele 
ja sama ettevõtte nõukogu liikmele esitati kahtlustus rii-
gihangete tegemise nõuete rikkumises. Nimelt koostati 
soetatava tehnika hanketingimused nii, et edukaks saaks 
kvalifitseerida konkreetsest ettevõttest hangitava teh-
nika väärtusega enam kui 92 000 eurot. Ringkonnakohus 
jättis maakohtu süüdimõistva otsuse muutmata. Otsus ei 
ole jõustunud, sest kassatsioon on esitatud ka Riigikoh-
tusse.

KOVi hallata oleva ettevõtte juhatuse liige

Valla sooja- ja veemajandusega tegelemiseks asutatud 
ettevõtte juhti kahtlustati valla mootorsõidukite tanki-
miseks mõeldud kütuse omastamises 1800 euro ulatu-
ses. Kahtlustatav hüvitas kogu kahju ning prokuratuur 
lõpetas kriminaalmenetluse oportuniteediga. Isikut 
kohustati maksma riigituludesse 500 eurot.

KOVi hallata oleva ettevõtte hankeosakonna juht

Linna kommunaalteenustega tegeleva ettevõtte han-
keosakonna juhti ja projektijuhti kahtlustati riigihangete 
tegemise nõuete rikkumises ja dokumendi võltsimises. 
Mitut ettevõtjat ja ettevõtet kahtlustati altkäemaksu 
andmises selleks, et linnaettevõte eelistaks hangete 
võitja valimisel konkreetset ettevõtet. Prokuratuur saatis 
kriminaalasja üldmenetluses kohtusse. Jõustunud koh-
tuotsust veel pole.

Korruptsiooniilmingud erasektoris 

Ülikooli osalusega asutatud arenduskeskus

Energeetikasektori ettevõtte töötajat kahtlustati altkäe-
maksu küsimises ja vastuvõtmise katses selle eest, et ta 
aktseptiks teenust osutava äriühingu tehtud töid. Kri-
minaalasi on prokuratuuris. Kaasaaitaja suhtes lõpetas 
prokuratuur kriminaalmenetluse oportuniteediga ning 
isikut kohustati maksma riigituludesse 400 eurot.

Koolitusteenust pakkuva ettevõtte omanikud

Koolitusteenust pakkuva ettevõtte omanikke ning kaug-
sõiduautojuhte ja nende tööandjatest ettevõtteid kaht-
lustati altkäemaksu andmises ja võtmises. Süüdistuse 
järgi väljastas koolitusteenust pakkuv ettevõtja juhtidele 
tasu eest kutsetunnistuse, ilma et nad riiklikult ettenäh-

tud koolituse oleksid läbinud. Maanteeamet tühistas 
juhtide kutsetunnistused ning nad suunati koolitusele. 
Kriminaalasi on kohtusse saadetud, istung algab tänavu 
suvel. 

Tallinnas asuva kõrgkooli spordihoone juht

Tallinnas asuva kõrgkooli spordihoone juhti ning haldus-
juhti kahtlustati ruumide rentimisel saadud raha omasta-
mises mitme aasta jooksul summas enam kui 12 000 eurot. 
Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse oportuniteediga 
ning isikuid kohustati maksma riigituludesse 2000 eurot. 
Tekitatud kahju olid isikud juba varem hüvitanud.

Linnale kuuluva ujula juhataja

Linna ujula juhatajat kahtlustati varade omastamises 
enam kui 11  000 euro väärtuses. Nimelt vormistas ta 
sinna tööle oma sugulase, kes tegelikkuses tööl ei käi-
nud. Palga maksmisega tekitati varaline kahju omava-
litsusele. Kokkuleppel kannatanuga hüvitati tekitatud 
kahju ja prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse opor-
tuniteediga. Isikut kohustati maksma riigituludesse 400 
eurot.

Korruptsiooniilmingud meditsiinisektoris 

Juhatuse liige

Haigla juhatuse liiget, haldusjuhti ning haldusteenistuse 
tehnika- ja majandusosakonna juhatajat kahtlustati riigi-
hangete tegemise nõuete rikkumises. Mitme aasta jook-
sul jäeti osa tellimustööde puhul korraldamata raam-
lepingus nõutud minikonkursid ja esitati tööde soovid 
ühele ehitusettevõtjale väärtuses enam kui 292  000 
eurot. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse oportu-
niteedi põhimõttel ning neid kohustati maksma riigitu-
ludesse 4800 eurot ja kanda menetluskulud 770 eurot.

Komisjoni liige

Kliinikumis töötavat arsti kahtlustati toimingupiirangu 
rikkumises ja altkäemaksu võtmises. Mitme aasta väl-
tel osales ta riiklikku ravimite hankimist koordineeriva 
komisjoni töös ning võttis osa hankeplaani koostami-
sest. Selle tulemusel soetati ravimeid äriühinguilt, kel-
lega komisjoni liikmel oli võlaõiguslik suhe, mis mõjutas 
teda väljaspool ametiseisundit oluliselt ja vahetult. Lisaks 
kahtlustati teda viirusravi konsiiliumi liikmena ravimiet-
tevõtete esindajailt altkäemaksu võtmises vastutasuna 
selle eest, et ta loob ettevõtteile soodusolukordi tarni-
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tavate preparaatide mahu suurendamiseks. Kriminaalasi 
on esimese astme kohtus.

Hooldekeskuse juht

Hooldekeskuse juhti kahtlustati riigihanke tegemise 
nõuete rikkumises. Mitme aasta vältel jättis ta toitlus-
tusteenuse leidmiseks nõutavad hankemenetlused toi-
metamata ning sõlmis igal aastal lepingu ühe ja sama 
äriühinguga, kellele maksti toitlustusteenuse eest viie 
aasta jooksul kokku üle 758 000 euro. Prokuratuur lõpe-
tas kriminaalmenetluse oportuniteediga ning isikut 
kohustati maksma riigituludesse 300 eurot.

Ministeeriumis, valitsusasutustes 
ja avalik-õiguslikke ülesandeid 
täitvates ettevõtetes tuvastatud 
korruptsiooniilmingud

Ministeeriumi nõunik

Ministeeriumi nõunikku kahtlustati toimingupiirangu 
rikkumises suures ulatuses, sest ta andis ministrile nõu 
õigusküsimustes, mis puudutasid otseselt tema kutse-
tegevusega seotud tööülesandeid kaitsealuse kaitsete-
gevuses kohtus. Niisugune tegevus ei ole KVSi § 11 lg 1 
alusel lubatud. Keelatud toimingute rahaline väärtus on 
üle miljoni euro. Kriminaalasi on prokuratuuris.

Veterinaar- ja toidukontrolli büroo juht

Piirikontrollpunkti veterinaar- ja toidukontrolli büroo 
juhatajat kahtlustati toimingupiirangu rikkumises. 
Nimelt sõlmis ta mitme aasta jooksul kokku enam kui 
46 000 euro väärtuses lepinguid enda ja seotud äriühin-
guga. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse oportuni-
teediga ning isikut kohustati maksma riigituludesse 1200 
eurot.

Sihtasutuse komisjoni liige

Sihtasutuse komisjoni liiget kahtlustati toimingupii-
rangu rikkumises, mis seisnes selles, et ta osales komisjo-
nitöös, kus langetati otsus rahuldada taotlus ja eraldada 
77  000-eurone toetus temaga seotud ettevõttele. Pro-
kuratuur lõpetas kriminaalmenetluse oportuniteediga 
ning isikut kohustati maksma riigituludesse 700 eurot.

Altkäemaksu andmisega seotud kuriteod

Piiripunktis 

Kutselist veokijuhti kahtlustati piiripunkti peainspekto-
rile altkäemaksu pakkumises, millest ametnik keeldus. 
Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse oportunitee-
diga avaliku menetlushuvi puudumise tõttu ning veoki-
juhti kohustati maksma riigituludesse 250 eurot.

Korteriühistus 

Ehitusettevõtte juhatuse liiget kahtlustati altkäemaksu 
lubamises enam kui 1400 euro väärtuses selleks, et kor-
teriühistu juht telliks ühistu veetorustiku vahetuse konk-
reetselt ettevõttelt. Ühistu juht ei võtnud altkäemaksu 
vastu. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse oportu-
niteediga ning isikut kohustati maksma riigituludesse 
850 eurot, osaühing kohustus riigituludesse maksma 
1000 eurot.

Omavalitsuses 

Naist kahtlustati vallavalitsuse ehitusjärelevalve inspek-
torile altkäemaksu andmise katses, et saada kasutusluba 
oma kinnistul asuvale garaažile. Pakutavaks altkäemak-
suks olid maiustused, liköör ja 100 eurot. Vallavalitsuse 
töötaja keeldus altkäemaksu vastu võtmast ja teavitas 
sellest enda juhti. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenet-
luse oportuniteediga ning isikut kohustati maksma riigi-
tuludesse 400 eurot.

Omavalitsuses 

Meest kahtlustati omavalitsuse ametnikule altkäemaksu 
pakkumises. Et saada ehitustöid, tegi ta omavalitsuse 
töötajale ettepaneku suurendada esitatavat arvet 3000 
euro võrra, mille lubas hiljem sularahas ametnikule anda. 
Linnaametnik keeldus altkäemaksu võtmisest ja teavitas 
sellest enda juhti. Prokuratuur lõpetas kriminaalmenet-
luse oportuniteediga ning isikut kohustati maksma riigi-
tuludesse 600 eurot.
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Kirjutame seekord tervishoiusektoris aset leidnud juh-
tumitest, mis annavad aimu olukorrast, kus ühelt poolt 
peaks riik tulema sektorile appi ja teiselt poolt peaksid 
sektori eestkõnelejad olema muutusi kaasatoovale dis-
kussioonile rohkem avatud. 

1.  2015. aastal jõudis büroos menetletud esimene kri-
minaalmenetlus meditsiiniabi osutava töötaja suhtes 
jõustunud kohtulahendini. Töötades Pärnus orto-
peedi ja kirurgina, võttis ta kahel korral altkäemaksu, 
võltsis dokumente, pani toime kelmuse enda töö-
võimetuse näitamisega ja kirjutas retsepte inimeste 
nimele, kellel sellega puutumust ei olnud. Kohtus 
leidsid etteheited kinnitust ja kohus mõistis tööta-
vale arstile karistuse, keelates muuhulgas paari aasta 
jooksul töövõimetusega seotud dokumentide koos-
tamise, allkirjastamise ja esitamise. 

2. Eeltoodud käitumine põhjustas probleeme ka ühele 
Pärnumaa perearstile, keda mainitud arst kasutas ja 
kes pani toime ühekordse ametialase võltsimise töö-
võimetuseks väljastatava dokumendi koostamisel. 
Tema suhtes kohaldati oportuniteeti.

3.  2018. aastal jõudis süüdimõistva kohtulahendini 
mitme aasta jooksul altkäemaksu eest kaitseväe aja-
teenistusse kutsutud meestele võltsitud andmetega 
tervisetõendit edastanud isik. Tervisetõend oli alu-
seks kohustusliku kaitseväe ajateenistusse astumisest 
vabastamisel või ajapikendamisel. Kaasus sai alguse 
aga sellest, et SA Lääne-Tallinna Keskhaiglas töötanud 
neuroloog oli nõus raha eest väljastama ebaõigeid 
tervisetõendeid, mis olid edasiseks pettuseks oluli-
sed. Neuroloogi suhtes kohaldati oportuniteeti. 

4.  Samasse aastasse jääb SA Lääne-Tallinna Keskhaigla 
hooldusravikliiniku juhi ja õendusjuhi ebaaus tege-
vus. Altkäemaksu eest võimaldasid nad eelisjärjekor-
ras saada ravile või olla ravil kauem kui lubatud aeg. 
Kohtus leidsid etteheited kinnitust ja kohus karistas 
neid tingimisi vangistusega.

5.  2018. aastasse jääb ka PERHi infotehnoloogia direk-
tori ning haigla toitlustusjuhi altkäemaksu võtmine 
ja omastamine. Neist esimesele mõistis kohus karis-
tuseks tingimisi vangistuse ja teise suhtes kohaldati 
oportuniteeti.

6.  2019. aastal mõistis kohus süüdi OÜ Tartu Kesk-
linna Perearstikeskuse perearsti, kes oli küsinud 

altkäemaksu selleks, et nõustuda patsiendile tege-
likkusele mittevastava terviseseisundi kirjeldusega 
töövõimetuse saamiseks. Kohtus leidsid keelatud 
teoga seotud asjaolud kinnitust ja kohus karistas 
perearsti tingimisi vangistusega.

7.  Samal aastal mõistis kohus süüdi Torma Ambula-
tooriumi perearsti ja SA Jõgeva Haigla neuroloogi 
korduvas altkäemaksu võtmises ning dokumentide 
võltsimises. Tervishoiuteenust pakkunud arstid võt-
sid inimestelt altkäemaksu ja väljastasid selle eest 
terviseseisundit kirjeldavaid dokumente, et inimesed 
saaksid püsiva töövõimetuse. Samas kriminaalasjas 
olid ebaõigete tegemistega küll väiksemas mahus 
osalised veel radioloog ja psühhiaater, kelle suhtes 
kohaldati oportuniteeti.

8.  2019. aastasse jääb kohtuotsus PERHi endise teenis-
tusdirektori kohta, kes võttis mitme aasta jooksul eri 
ettevõtjailt altkäemaksu vastutasuna selle eest, et 
raha andja saaks hangetel eelistuse. Altkäemaksu 
kuritegudele lisaks oli riigihangete tegemise nõuete 
rikkumist, rahapesu ja dokumendi võltsimist ning 
kasutamist. Kohtus leidsid etteheited kinnitust ja 
kohus karistas endist juhti tingimisi vangistusega.

9.  2019. aastal lõpetati oportuniteediga menetlus SA 
Pärnu Haigla juhatuse liikme ja haldusjuhi ning osa-
konnajuhataja suhtes, kes rikkusid riigihangete teos-
tamise nõuete reegleid ja suunasid tööd konkreetsele 
ettevõttele.

Eespool mainitu hõlmab otsusega kriminaalmenetlusi 
ega käsitle pooleliolevaid menetlusi eeluurimisel või 
kohtus.

Hooldekeskuse
juhatuse liige, 3

Haigla juht või
juhatuse liige, 2

Osakonna juht
või direktor, 4

Kliiniku juht, 1

Juhtivtöötaja, 1

Arst, 8

valdKond, mis vajab enam tähelepanu

“Mis kasu on aplausist, kui tead oma südames, et oled eksinud.” 
Pam Brown 

Joonis 13. Kuue aasta jooksul prokuratuuri saadetud kriminaal-
asjades tervishoiusektoriga seotud kahtlustatavad

2014–2019 prokuratuuri saadetud tervishoiusektoriga 
seotud kahtlustatavad
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Pettuse- ja korruptsioonivastaste meetmete võtmise 
vajadusest peaks märku andma üks või kaks menet-
lust. Sellest võiks piisata otsustajaile, et olemasolevad 
meetmed üle vaadata, hinnata kriitiliselt seni tehtut ja 
rakendada senisest tõhusamaid meetodeid edasiste 
ebameeldivate juhtumite ärahoidmiseks. On seda ju eel-
kõige tublide arstide ja meditsiinitöötajate jaoks äärmi-
selt vaja, et valdkonnas oleksid asjaolud selged, juhised 
olemas ja inimestele tutvustatud ning koolitustega tead-
likkust suurendatud, mis aitaks edaspidi halbu näiteid 
ennetada.

Paraku ei ole nende menetlustega kaasnenud riigi tase-
mel vastutust ei vastutavas ministeeriumis, erinevates 
liitudes ega ka kõigis haiglais.

Tervishoiuvaldkond vajab ennetavate meetmete võt-
misel tähelepanu. Senisest tähelepanust on vähe, et 
toimuksid põhimõttelised muutused. Peaasjalikult on 
põhjuseks see, et konkreetne valdkond ei ole pida-
nud järjepidevalt ja läbimõeldult tegelema korrupt-

siooniennetuse, riskide selgitamise ja maandamisega. 
Veelgi enam ei ole see valdkond pööranud tähelepanu 
toimingupiirangu rikkumise temaatikale. 

Ausus tervishoiusüsteemis tähendab head mainet, 
kasutada oleva raha jõudmist abivajajateni, paljude 
inimeste tervise paranemist ning heaolu suurenemist. 
Vastupidine olukord tekitab ebavõrdsust, doteeritavate 
teenuste vähest ja ebapiisavat jõudmist abivajajateni, 
valikulist teenuse osutamist ning põhimõtet, kel suurem 
rahakott, see saab osta paremad tingimused.

Suureks abiks tervishoiuteenuse ja meditsiini valdkon-
nas on sektoris toimetavate liitude, ühingute ja suurte 
asutuste vastutava rolli võtmine, mis aitaks ühe laua 
äärde tuua olulised osalised, et arutada kitsaskohti, 
jagada senist kogemust ja praktikat pettuste ja korrupt-
siooni maandamisel ning luua üheskoos erinevate liitu-
dega vajalikud juhised või abimaterjalid üldiste põhi-
mõtete paremaks mõistmiseks koos näidisolukordades 
soovituslike käitumismustritega. Valdkonnasisesed 
muudatused, selgitavate materjalide loomine ja tead-
likkuse suurendamine sellele järgnevate koolitustega 
võimaldaks paremaks muutuda ja teha seda valutult ter-
vishoiutöötajate mainet kahjustamata ning suurepärase 
eesmärgiga tagada tervishoiusektoris ressursi kasuta-
mine ausal moel, pakkudes inimestele parimat hooldust 
ja ravi, mida on võimalik saada.

on seda ju eelkõige tublide 
arstide ja meditsiinitöötajate 

jaoks äärmiselt vaja, et 
valdkonnas oleksid asjaolud 

selged.
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Aleksei Voronov (Foto: Ilja Smirnov / Põhjarannik) 

mõjuKas narva poliitiK mõisteti sÜÜdi 
KorruptsiooniKuritegudes
Indrek Vikkat

korruptsioonikuritegude ida talituse juht

“Halvim haigus maailmas on tänapäeval korruptsioon. Ja sellele on vaid üks ravim: läbipaistvus.” 
Bono 

26. märtsil 2019. aastal pidas keskkriminaalpolitsei kor-
ruptsioonikuritegude büroo kinni ASi Narva Vesi juha-
tuse liikme Aleksei Voronovi (pildil) ning veel kaks ASi 
Narva Vesi hangete eest vastutavat juhtivtöötajat. Lisaks 
peeti sama menetluse raames kinni neli isikut erineva-
test äriühingutest Narvas ja Jõhvis. Juunis 2018 käivitu-
nud uurimise tulemina esitati Aleksei Voronovile kaht-
lustus riigihangete seaduse nõuete rikkumises suures 
ulatuses ning altkäemaksu võtmises suures ulatuses. 
Kuritarvitades ametiseisundit, lõi Voronov oma tutta-
vatele eelisolukorra teiste hankes osalejatega võrreldes 
ning kohandas hanketingimusi oma soosikuile sobivaks, 
võimaldas hanke käigus muuta pakkumisi, kindlustades 
seeläbi eelistatud isikule hankevõidud ning käibevahen-
deid summas enam kui 1,4 miljonit eurot. Linnavolikogu 
liikmena aitas Voronov kaasa Narva Linnavalitsusest ehi-
tusloa saamisele ja hankeprojektide kinnitamisele ning 
sai vastutasuks altkäemaksu 2018. aasta juunist kuni 
2019. aasta märtsi lõpuni 61 085 eurot. 

Toimingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses esitati 
A. Voronovile kahtlustus selles, et ta osales ametiisikuna 
Narva Linnavolikogu 25.08.2016 ja 23.03.2017 istungil 
linnavolikogu liikmena avalikku ülesannet täites endaga 
seotud juriidiliste isikute SA Narva Linna Arendus ja SA 
Narva Haigla huvides otsuste langetamises.

ASi Narva Vesi aktsionärid on Narva ja Narva-Jõesuu linn. 
AS Narva Vesi pakub avalikke teenuseid Narva ja Nar-
va-Jõesuu linna joogiveega varustamiseks ning reovee 
puhastamiseks, kasutades oma põhikirjaliste eesmär-
kide täitmiseks eraldisi riigi- ja kohaliku omavalitsuse 
eelarvest. Seega on tegemist avalikke teenuseid pak-
kuva asutusega. 

Aleksei Voronov oli Narva Linnavolikogus võimuloleva 
fraktsiooni Kodulinn Narva esimees. Lisaks sellele ning 
ASi Narva Vesi juhtimisele kuulus ta ka SA Narva Haigla 
ning SA Narva Linna Arendus nõukokku. Kriminaalme-
netluse ajal astus A. Voronov tagasi Narva Linnavoliko-
gust ja linna ettevõtete nõukogudest. 
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A. Voronovi kinnipidamine ning temale kuriteokahtlus-
tuse esitamine pälvis eelkõige kohalikus meedias suurt 
tähelepanu. A.  Voronovist kirjutati kui isikust, kellel oli 
piirilinnas Narvas väga suur mõjuvõim. Ida-Virumaa aja-
leht Põhjarannik kirjutas, et see oli ju pikka aega avalik 
saladus, et Narva linnas on kõik ohjad ainult ühe mehe 
käes ning tegelik linnavõim ei asu mitte Peetri platsil, 
vaid palju ilmetumas rajoonis Kulgu tänavas, kus on 
Narva vee-ettevõtte peakontor. Voronovi nimetati Eesti 
suuruselt kolmanda linna peamiseks niiditõmbajaks jne, 
jne. Aleksei Voronovi nime guugeldades leiab ohtralt 
selleteemalist materjali. Laskumata siinkohal arutellu, 
kui palju on selles tegelikkust ja kui palju ajakirjandus-
likku liialdust, on fakt, et võimuloleva valimisliidu juhina, 
samuti suure käibega ja väga olulise tähtsusega linnaet-
tevõtte juhina oli Voronovi roll otsuste tegemisel Narva 
linnas märkimisväärselt suur ning ta kujundas kahtle-
mata linnas nii poliit- kui ka ärikultuuri. Kahjuks kujundas 
Voronov seda kultuuri negatiivselt, näidates üles saama-
himu ning ahnust. 

4. juunil 2019. aastal mõistis Viru Maakohus kokkulep-
pemenetluses A. Voronovi süüdi suures ulatuses altkäe-
maksu saamises ja selle küsimises, riigihangete tegemise 
nõuete rikkumises eriti suures ulatuses ja toimingupii-
rangu rikkumises eriti suures ulatuses ning määras karis-
tuseks neli aastat ja kuus kuud vangistust, sellest üks 
aasta tuleb tal ära kanda reaalselt. Ülejäänud kolm aastat 

ja kuus kuud vangistust pööratakse täitmisele juhul, kui 
Voronov paneb viie aasta pikkuse katseaja jooksul toime 
uue tahtliku kuriteo. Kohtuotsusega konfiskeeriti A. 
Voronovilt süüteoga saadud vara ning kuriteoga saadud 
vara laiendatud konfiskeerimise korras kokku 321 369,7 
eurot ja 401,87 dollarit. Kohtuotsusest lähemalt järgmi-
ses 2019. aasta jõustunud lahendite teemaplokis.

A. Voronovile määratud karistust võib pidada märgiliseks 
siiani korruptsioonikuritegude eest mõistetud karistuste 
seas. Nii pikka reaalset vangistust pole kohtud varem 
meie menetlustes karistusena mõistnud. 

Seoses A.  Voronovi vahistamise ja vabaduskaotusliku 
karistusega nimetati ASis Narva Vesi ametisse uus juht, 
samuti tehti personalimuudatusi hangete eest vastuta-
vas üksuses. Lisaks toimus preventiivne kohtumine ASi 
Narva Vesi juhtkonna ja asjaomaste töötajate ning kor-
ruptsioonikuritegude büroo konkreetset kriminaalme-
netlust toimetanud ametnike vahel, et selgitada menet-
luses tuvastatud riigihangete seaduse nõuete rikkumisi. 

Loodetavasti loovad nimetatud meetmed eelduse, et 
ASi Narva Vesi hanked on edaspidi riigihangete seadu-
sega kooskõlas, ausad ja vabale konkurentsile avatud. 

nii pikka reaalset vangistust pole 
kohtud varem meie menetlustes 

karistusena mõistnud. 
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Ajavahemikul 2012–2019 on büroo saatnud prokura-
tuuri 178 kriminaalasja, millest 18. märtsi 2020. aasta 
seisuga on 100 asja kohta jõustunud kohtuotsus. Neist 
7 on õigeksmõistva lahendusega, millest omakorda 2 
hõlmavad ühe isiku eraldi menetletud, aga prokuratuuri 
saatmise järel liidetud menetlusi. Joonisel 14 on jõustu-
nud kohtulahendite arvud tähistatud sinisega ja õigeks-
mõistvad otsused kollasega.

Joonis 14. KOKB menetletud kriminaalasjades kohtuotsuseni 
jõudnud kriminaalasjade arv seisuga 18.03.2020

Kohtulahendite järgmised graafikud kajastavad menet-
luste staadiumit seisuga 18.03.2020.

Kaheksa aasta jooksul prokuratuuri saadetud kriminaal-
asjades on jõudnud kohtulahendini kriminaalasjad 152 
isiku suhtes, kellest 60 on karistatud rahalise karistuse, 
38 vangistusega kuni 1 aasta, 29 vangistusega kuni 2 
aastat ja 25 vangistusega üle 2 aasta. Vangistuskaristu-
sed olid valdavalt tingimisi karistused. 

Joonis 15. Kaheksa aasta jooksul prokuratuuri saadetud ja 
süüdimõistva lahenduseni jõudnud kriminaalasjades määra-
tud karistused seisuga 18.03.2020 

Sarnaselt eelmise ülevaatega kajastame menetluskes-
tuse temaatikat alates 2014. aastast prokuratuuri saade-
tud kriminaalasjades, mis on jõudnud jõustunud

Joonis 16. Kaheksa aasta jooksul prokuratuuri saadetud ja 
süüdimõistva lahenduseni jõudnud kriminaalasjades määra-

tud karistused seisuga 18.03.2020

kohtulahendini. Sellest kõnelemise vajadus on tingitud 
selgitamissoovist näidata peitkuritegevuse avastamisele 
ja sellele järgnevale prokuratuuri ning kohtute tegevu-
sele kuluva aja mahtu. Hoolimata uurijate ja prokuröride 
soovist toimetada eeluurimine võimalikult lühikese aja 
jooksul, selgitada uuritava kuriteo asjaolud kiiresti ning 
saata edasise menetlusotsuse langetamiseks kriminaal-
asja materjalid prokuratuuri, ei ole see pahatihti soovi-
tud ajaraamides võimalik. Mida keerulisemaks, episoo-
dide või seotud isikute rohkemaks uuritavad juhtumid 
muutuvad, seda enam kulub aega menetlustele. Lisaks 
võtab oma aja kohtumenetlus ning mingitel juhtudel 
erinevates kohtuastmetes õiguse mõistmine.

Kuue aasta jooksul on prokuratuuri saadetud kriminaal-
asjadest 78 kohtulahendit, millest 37% kriminaalasjadest 
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Joonis 17. Kuue aasta jooksul prokuratuuri saadetud ja kohtu-
lahendini jõudnud kriminaalasjade kestus 78 menetluse alus-
tamisest kuni kohtuotsuse jõustumise kuupäevani seisuga 
18.03.2020

valiK Kohtulahendeist

“Need pole mitte mäed, mis sind väsitavad, vaid kivike su kingas.” 
Muhammad Ali 

Jõustunud kohtulahendini jõudnud 2012.–2019. 
aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasjad

2012.–2019. aastal prokuratuuri saadetud 
kriminaalasjades süüdi mõistetud isikute karistused 

paarisaasta vaates

2012.–2019. aastal prokuratuuri saadetud 
kriminaalasjades süüdi mõistetud isikute karistused

2014.–2019. aastal prokuratuuri saadetud asjade 
kestus alustamisest jõustunud kohtulahendini (78)
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on menetluse alustamisest kulunud jõustuva kohtuotsu-
seni kuni 1,5 aastat. 17% otsustest on tehtud kriminaa-
lasjades, mis on vajanud alustamisest kuni lahendini 
enam kui 1,5 aastat ja kuni 2 aastat. Üle 2 aasta on kulu-
nud kohtueelse uurimise ja kohtumenetluse peale kuni 
jõustuva kohtulahendini 46% kohtuotsuseni jõudnud 
kriminaalasjadest. 

Joonis 18. Kuue aasta jooksul prokuratuuri saadetud ja koh-
tulahendini jõudnud kriminaalasjade kestus 78 menetluse 
alustamisest kuni kohtuotsuse jõustumise kuupäevani seisuga 

18.03.2020

Tutvustame 2018.–2019. aastal jõustunud ja seni 
avaldamata kohtulahendeid kriminaalasjades.

2018. aastal jõustunud lahendid
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) infotehnoloogia 
direktor MK mõisteti süüdi altkäemaksu korduvas võt-
mises ja omastamises KarSi § 294 lg 2 p-de 1 ja 3 ning 
§  201  lg  2  p  3 järgi. Regionaalhaigla infotehnoloogia 
direktor, olles samal ajal infotehnoloogia valdkonna han-
gete komisjoni liige, sai aastail 2012–2014 ettevõttelt H 
korduvalt altkäemaksu mitme reisiga seotud kulude kat-
miseks kogusummas enam kui 16 300 eurot selleks, et ta 
teeks mainitud ettevõtte kasuks haigla korraldatavatel 
riigihangetel soodsaid otsuseid ning edaspidine koos-
töö oleks sujuvalt tagatud. Samuti omastas MK aastail 
2013–2014 haigla vara summas 2252 eurot, kui haiglale 
esitatud kuludokumentide alusel, mis ei olnud seotud 
tööalaste kuludega, tasus haigla vastavad kulud. Kohus 
mõistis MK-le karistuseks 1 aasta ja 3 kuud vangistust 2 
aasta pikkuse katseajaga. KarSi §-de 832 ja 84 alusel mõis-
tis kohus konfiskeerimise asendamiseks välja 2072 eurot.

Tallinna linna Spordi- ja Noorsooameti allasutuse Kristiine 
Sport filiaali Sõle spordikeskuse juht TR mõisteti süüdi 
altkäemaksu korduvas võtmises ja omastamises KarSi § 
294 lg 2 p-de 1 ja 2 ning § 201 lg 3 järgi. 2018. aastal küsis 
spordikeskuse juht TR kahe ettevõtte esindajalt korduvalt 
altkäemaksu vastutasuna selle eest, et Sõle spordikeskus 
esitab ettevõttele jalgpallihalli kasutamise eest väiksemaid 
rendiarveid, klubi saab endale sobivamaid trenniaegu ja 
rohkem saaliaegu, ning samuti edaspidise sujuvama asja-
ajamise eest. Niisuguse kokkuleppe kohaselt sai TR altkäe-
maksu ühelt ettevõttelt 3300 eurot ja teiselt 2796 eurot. 
Samuti omastas TR ajavahemikul 2017–2018 jalgpallihalli 
kasutamise eest kuuel korral saadud renditasu kokku 270 
eurot. Kohus mõistis TRile karistuseks 2 aastat vangistust 
sama pika katseajaga. KarSi §-de 832 ja 84 alusel mõistis 
kohus konfiskeerimise asendamiseks välja 5266 eurot. 

ASi Lääne-Tallinna Keskhaigla (LTKH) hooldusravikliiniku 
juhataja ML ja õendusjuht ML mõisteti süüdi altkäemaksu 
korduvas võtmises KarSi § 294 lg 2 p 1 järgi. Ajavahemikul 
2017–2018 võtsid kliiniku juht ja õendusjuht erinevatelt 
inimestelt kokku 29 tuvastatud korral altkäemaksuna kin-
gitusi (alkoholjooke, kommikarpe, kinkekaarte, sularaha 
ja muid esemeid) vastutasuna selle eest, et altkäemaksu 
andjate lähedastele osutavad ning korraldavad juhataja 
ja õendusjuht tervishoiuteenuseid LTKH hooldusravikliini-
kus, võimaldavad olla kliinikus ravil kauem kui 60 päeva, 
ning edaspidise sujuva asjaajamise eest. Kohus mõistis 
kliiniku juhatajale ja õendusjuhile karistuseks 1 aasta 6 
kuud vangistust sama pika katseajaga. KarSi §-de 832 ja 84 
alusel mõistis kohus mõlemalt konfiskeerimise asendami-
seks välja kokku 12 195 eurot. 

VG mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumises KarSi § 
162 lg 1 järgi. VG mõjutas rahalise hüvitise lubamise ning 
maksmisega 2017. aasta oktoobris valimisõigusega isi-
kuid andma oma hääl 2017. aasta kohaliku omavalitsuse 
volikogu valimistel Kohtla-Järve linna valimisringkonnas 
valimistel osaleva kandidaadi nr 171 poolt. Kohus mõis-
tis VG karistuseks 2 kuud vangistust, mille liitis kandmata 
karistusele 1 kuu 27 päeva vangistust ja asendas üldkasu-
liku tööga 117 tundi. 

Omanikujärelevalvet osutanud TJ mõisteti süüdi altkäe-
maksu küsimises, dokumendi võltsimisele kallutamises, 
võltsitud dokumendi kasutamisele kallutamises ja suures 
koguses narkootiliste ainete käitlemises KarSi § 4023 lg 1, § 
344 lg 1 - § 22 lg 2, § 345 lg 1 - § 22 lg 2 ja § 184 lg 2 p 1 järgi. 
2015. aastal küsis omanikujärelevalvet tegeva äriühingu 
esindaja TJ ehitusettevõtja juhatuse liikmelt ja ehitusjuhilt 
50 000 eurot altkäemaksu, lubades vastutasuks, et omani-
kujärelevalve ei järgi kutsehariduskeskuse objektil ehitus-
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töödele kehtestatud nõudeid ja ehitaja saab objektil teha 
töid ilma omanikujärelevalve takistusteta. Rahasumma 
eest lubas TJ konsultatsiooni korras kooskõlastada ja kinni-
tada ehitusettevõtte iga kuu esitatavad tehtud tööde aktid, 
mis on aluseks tellijalt raha saamisel. Sealjuures polnud 
oluline, kas neid ehitustöid reaalselt tehakse või mitte. Alt-
käemaksu saamiseks korraldas TJ konsultatsioonilepingu ja 
arve vormistamise ning ehitusettevõtte esindajale edasta-
mise. Lisaks omandas TJ 2015. aastal suures koguses mari-
huaanat ja hašišit, mida hoidis enda elukohas. Kohus mõis-
tis TJile karistuseks 3 aastat, 3 kuud ja 15 päeva vangistust 
3 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga. Kohus kohaldas TJile 
lisakaristusena ettevõtluskeeldu kolmeks aastaks.

SK ja AD mõisteti süüdi valimisvabaduse rikkumises 
KarSi § 162 lg 1 järgi. SK ja AD mõjutasid rahalise hüvitise 
lubamise ning maksmisega 2017. aasta oktoobris valimi-
sõigusega isikuid andma oma hääl 2017. aasta kohaliku 
omavalitsuse volikogu valimistel Narva linna valimisring-
konnas valimistel osaleva kandidaadi nr 240 poolt. Kohus 
mõistis SK karistuseks rahalise karistuse 109 päevamäära, 
s.o 1090 eurot, ja AD karistuseks rahalise karistuse 110 
päevamäära, s.o 1100 eurot. 

Kõpu vallavanem TK mõisteti süüdi toimingupiirangu rikku-
mises, omastamises, dokumendi võltsimisele kihutamises ja 
soodustuskelmuses KarSi § 3001 lg 1, § 201 lg 2 p-de 1, 3 ja 
4, § 22 lg 2 - § 344 lg 1 ning § 210 lg 2 järgi. SR, OÜ Kõpu 
K ja MTÜ Viljandimaa M mõisteti süüdi soodustuskelmu-
ses KarSi § 210 järgi ning EA soodustuskelmusele ja omas-
tamisele kaasaaitamises KarSi § 210 - § 22 lg 3 ning § 201 
lg 2 p 3 - § 22 lg 3 järgi. Kõpu vallavanemana korraldas TK 
aastail 2008–2014 valla tehinguid 88 751,18 euro eest tema 
endaga seotud ettevõtetega. EA kaasabil ja kihutades teisi 
dokumenti võltsima, omastas vallavanem Kõpu vallalt vara 
ja esemeid (nt mööblit, kütust, raha), millega tekitas vallale 
kahju 15 464 eurot. Lisaks pani TK aastail 2010–2013 kahel 
korral toime soodustuskelmuse, olles OÜ Kõpu K majandus-
tegevuses osaleva isiku esindaja. Soodustuskelmused pani 
TK toime SRi ja EA kaasabil ning MTÜ Viljandimaa M osalusel. 
Kuriteod olid seotud valeandmete alusel maaelu- ja põllu-
majandustoetuste taotlemisega ning tekitasid riigile kahju 
78 105 euro ulatuses. Kohus mõistis TK-le karistuseks 4 aas-
tat vangistust 5 aasta pikkuse katseajaga, millest tuleb kohe 
ära kanda 6 kuud vangistust. OÜ-le Kõpu K mõisteti rahaline 
karistus 20 000 eurot. SR sai karistuseks 1 aasta vangistust 
1 aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga, EA-le määrati 1 aasta 
ja 6 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga ning raha-
line karistus 2010 eurot. Kohus mõistis MTÜ-le Viljandimaa 
M rahalise karistuse 5000 eurot. KarSi § 831 lg 1 ja § 84 alusel 
mõistis kohus TK-lt konfiskeerimise asendamiseks 11  433 
eurot riigituludesse.

PI mõisteti süüdi altkäemaksu vahendamises, kelmuses, 
mõjuvõimuga kauplemises ja dokumendi võltsimises KarSi 
§ 296 lg 1, § 209 lg 1, § 2981 lg 1 ja § 344 lg 1 järgi. PI vahen-
das 2012.–2014. aastal altkäemaksuna kaitseväe ajateenis-
tusse kutsutud seitsme noore mehe käest saadud raha ASi 
Lääne-Tallinna Keskhaigla neuroloogile, kes väljastas selle 
eest võltsitud sisuga tervisetõendi. Esitades Kaitseressurs-
side Ametile tegelikkusele mittevastava tervisetõendi, oli 
ajateenistusse kutsutud meestel võimalik saada vabastus 
või ajapikendus kohustuslikust kaitseväe ajateenistusse 
asumisest. Ajavahemikul 2014–2015 lõi PI varalise kasu 
saamise eesmärgil teadvalt ebaõige ettekujutuse ühek-
sale ajateenistusse kutsutud mehele, väites, et tema kaudu 
on võimalik raha eest hankida arsti dokumenti, mille alu-
sel võib saada vabastuse või ajapikenduse kohustuslikust 
kaitseväe ajateenistusse asumisest. Tegelikkuses võltsis ta 
arsti nimel tervisetõendi ning andis selle raha maksnud 
meestele, et need edastaksid selle Kaitseressursside Ame-
tile. Samuti kasutas PI ära tekkinud olukorra ning väitis kol-
mele ajateenistusse kutsutud mehele, et ta võib raha eest 
hankida neile võltsitud andmetega tervisetõendi, millega 
oleks võimalik ajateenistusse asumist pikendada või saada 
vabastust, kuivõrd PI-l olevat väidetavat mõjuvõimu arsti 
üle. Kohus mõistis PI-le rahalise karistuse 6900 eurot. KarSi 
§ 831 lg 1 ja § 84 alusel mõisteti PI-lt konfiskeerimise asen-
damiseks riigituludesse 2000 eurot.

Pärnu linnas asuvas tehnoülevaatuspunktis töötanud teh-
noülevaatajad UK, AA ja TS mõisteti süüdi ametialases võlt-
simises KarSi § 299 lg 1 järgi, AL mõisteti süüdi altkäemaksu 
võtmises ja dokumendi võltsimises KarSi § 294 lg 1 ning § 
299 lg 1 järgi ning AT mõisteti süüdi altkäemaksu andmi-
ses KarSi § 298 lg 1 järgi. UK, AA, TS ja AL, kes vastutasid 
2015. aastal Pärnu tehnoülevaatuspunktis ülevaatuse kor-
raldamise eest, võltsisid kontrollkaarte sõidukeil, mis pidid 
küll ülevaatuse läbima, kuid jäeti kontrolli toomata või olid 
need tehniliselt korrast ära. Kokku võltsiti 10 sõiduki kont-
rollkaarte ning märgiti sõidukid tehniliselt korras olevaks. 
Lisaks võttis AL altkäemaksu AT-lt selle eest, et tehnoülevaa-
tusele toodud sõidukid peetakse tehniliselt korras olevaks. 
Kohus mõistis ALile karistuseks 6 kuud vangistust 2 aasta 
pikkuse katseajaga, TSile 4 kuud vangistust 2 aasta pikkuse 
katseajaga, AK-le 4 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katse-
ajaga, UK-le 2 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga 
ja AT-le rahalise karistuse 875 eurot. KarSi § 49 alusel kohal-
das kohus PMile ja VP-le kolmeks aastaks töötamise keelu 
mootorsõidukite ja nende haagiste tehnoülevaatajana või 
tehnoülevaataja abina. KarSi § 831 lg 1 ja § 84 alusel mõis-
tis kohus PMilt välja kuriteoga saadud vara konfiskeerimise 
asendamiseks 5000 eurot. KarSi § 832 lg 1 alusel konfiskeeris 
kohus arestitud sularaha VP-lt 1000 eurot ja PMilt 749 eurot.
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2019. aastal jõustunud lahendid
Suusatreener MA mõisteti süüdi korduvas ravimi dopin-
guna kasutamisele kallutamises KarSi § 195 lg 2 p 1 järgi. 
Suusatreener, kasutades ära treeneri autoriteedist tule-
nevat mõju ja usaldust, kallutas paremate sportlike tule-
muste saavutamiseks 2016.–2018. aastal kokku nelja Eesti 
suusatajat veredopingu kui dopinguna käsitatava ravimi 
tarvitamisele. MA veenis sportlasi dopingu kasutamisega 
nõustuma ning viis sportlased kokku dopingut ebasea-
duslikult levitava arsti ja viimase kaaslastega, kes müüsid 
ja aitasid dopingut korduvalt mitme aasta jooksul manus-
tada. Kohus mõistis MA-le karistuseks 1 aasta vangistust 1 
aasta ja 6 kuu pikkuse katseajaga.

Viljandi Linnavalitsuse rahandusameti raamatupidaja MJ 
mõisteti KarSi § 209 lg 2 p 1 järgi süüdi kelmuse toime-
panemises isikuna, kes on varem toime pannud omasta-
mise. Ajavahemikul 2015–2018 pani Viljandi Linnavalitsuse 
raamatupidaja MJ toime kelmuse, millega tekitas Viljandi 
Linnavalitsusele varalist kahju 33 087,14 eurot. Raamatupi-
daja, kelle tööülesannete hulka kuulus muuhulgas Viljandi 
Jakobsoni Kooli, Viljandi Kesklinna Kooli ja Viljandi Paala-
linna Kooli raamatupidamise korraldamine, tegi raamatu-
pidamise korraldamiseks olevas arvekeskkonnas alusetuid 
kandeid teenuste ja väljamakse põhjuste kohta, millega 
eksitas Viljandi Linnavalitsuse pearaamatupidajat. Nime-
tatud koolid on Viljandi Linnavalitsuse haridus- ja kultuu-
riameti haldusalas tegutsevad munitsipaalkoolid, mistõttu 
on koolide eelarve Viljandi linna eelarve osa. Kohus mõistis 
MJile liitkaristusena 2 aastat ja 8 kuud vangistust 3 aasta 
pikkuse katseajaga koos käitumiskontrolliga, allutades ta 
ka elektroonsele valvele 2 aastaks.

Nõva valla vallavanem DR mõisteti süüdi omastamises ja 
altkäemaksu võtmises KarSi § 201  lg 2 p-de 1 ja 3 ning § 
294 lg 1 järgi. Nõva vallavanem DR omastas ajavahemikul 
2015–2017 talle usaldatud Nõva vallavalitsusele kuuluvat 
vara summas 32  313,40 eurot. Vara omastas ta fiktiivsete 
arvete suunamise kaudu omavalitsusele tasumiseks tööde 
eest, mida tegelikult vallale ei osutatud. DR, olles Nõva val-
lavalitsuse ja VK OÜ vahel sõlmitud käsunduslepingu järgi 
ametiisik, sai 2017. aastal altkäemaksu 2000 eurot ette-
võtte esindajalt selle eest, et Nõva vallavalitsus kuulutaks 
altkäemaksu andnud ettevõtte hanke võitjaks ja see saaks 
nimetatud tööd endale. Kohus mõistis DRile karistuseks 1 
aasta 6 kuud vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga. Kohus 
mõistis DRilt Lääne-Nigula vallavalitsuse kasuks välja 
32 313,40 eurot. KarSi §-de 831 ja 84 alusel mõistis kohus 
konfiskeerimise asendamiseks DRilt välja 2000 eurot.

OÜ Tartu Kesklinna Perearstikeskuse perearst JS mõisteti 
süüdi altkäemaksu võtmises ja küsimises KarSi § 294 lg 2 
p 2 järgi ning MK mõisteti süüdi altkäemaksu andmises 
KarSi § 298 lg 2 p 1 järgi. 2016. aastal küsis perearst JS alt-
käemaksu MK-lt vastutasuna selle eest, et JS kasutaks tule-
vikus oma ametiseisundit perearstina ja koostaks MK-le 
tegelikkusele mittevastava terviseseisundi kirjelduse, mis 
esitatakse Sotsiaalkindlustusametile püsiva töövõimetuse 
tuvastamiseks, püsiva töövõime kaotuse protsendi määra-
miseks, puude raskusastme ja lisakulude tuvastamiseks. JS 
võttis MK-lt altkäemaksuna vastu 50 eurot ja 2  paari saa-
paid töövõimetusdokumentide vormistamise eest. Kohus 
mõistis JSile karistuseks 2 aastat vangistust 2 aasta pikkuse 
katseajaga ning MK-le 6 kuud vangistust 1 aasta pikkuse 
katseajaga. KarSi §-de 831 ja 84 alusel mõistis kohus konfis-
keerimise asendamiseks JSilt välja 50 eurot. 

Pärnu linna haridus- ja kultuuriosakonna spordinõunik UK 
mõisteti süüdi soodustuskelmuse toimepanemises ja toi-
mingupiirangu rikkumises suures ulatuses KarSi § 210 lg-te 
1 ja 2 ning §  3001 lg 1 järgi ning MTÜ Pärnu K TK mõis-
teti süüdi soodustuskelmuse toimepanemises KarSi § 210 
lg-te 1 ja 3 järgi. MTÜ Pärnu K TK juhatuse liikmena pettis 
UK välja ja ei kasutanud eesmärgipäraselt ajavahemikul 
2009–2013 Pärnu Linnavalitsuselt saadud sporditegevuse 
toetusi, s.o kohaliku omavalitsuse vahenditest tehtud 
tasuta väljamakseid, majandustegevuses osalevale tenni-
seklubile kokku 48 905,94 eurot. UK tenniseklubi juhatuse 
liikmena ning samas ka ametiisikuna (s.o Pärnu linna hari-
dus- ja kultuuriosakonna spordinõunikuna, kelle kohus-
tus oli ametijuhendite järgi läbi vaadata sporditoetuse 
taotlused ja koostada selle põhjal kokkuvõte, töötada välja 
spordiklubide rahastamise skeem ja valmistada ette iga-
aastased eelnõud „Sporditegevuse toetuse eraldamine“ 
ning kontrollida sporditoetuste aruandlust) tegi aastail 
2009–2013 oma töökohustuste raames otsuseid ning toi-
minguid, mis mõjutasid oluliselt tenniseklubi majandus-
huve. Aastail 2009–2013 sai tenniseklubi Pärnu Linnava-
litsuselt sporditegevuse toetusi, s.o kohaliku omavalitsuse 
vahenditest tehtud tasuta väljamakseid, kokku 88  123,75 
eurot. KVSi järgi oli UK-l keelatud teha otsust või toimingut, 
mis võib olla seotud tema enda või temaga seotud isikuga. 
MTÜ tenniseklubi juhatuse liikmena koostas ning esitas 
UK aastail 2009–2013 Pärnu Linnavalitsusele tenniseklubi 
sporditegevuse toetuse taotlusi ja toetuse kasutamise aru-
andeid. Pärnu Linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonna 
spordinõunikuna jättis UK sporditegevuse toetuse kasu-
tamise aruandeid kontrollides tahtlikult tähelepanuta, et 
tenniseklubi toetuse aruandes kajastatud kulud ei vasta 
eraldatud toetustele, ja nimetas tenniseklubi toetuse aru-
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ande sobivaks, mistõttu ei lõpetanud Pärnu Linnavalitsus 
klubiga lepingut, ei nõudnud makstud toetust tagasi, ei 
vähendanud toetuse suurust, ei peatanud ajutiselt toetuse 
väljamaksmist ega rakendanud lepingus ettenähtud lep-
petrahve. Seetõttu sai tenniseklubile eraldada toetust ka 
järgmistel aastatel. Kohus mõistis UK-le karistuseks 1 aasta 
ja 6 kuud vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga ning MTÜ 
Pärnu K TK-le rahalise karistuse 5000 eurot. 

ASi Narva Vesi juhatuse liige AV mõisteti süüdi altkäe-
maksu korduvas võtmises suures ulatuses, riigihangete 
tegemise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses ja toi-
mingupiirangu rikkumises eriti suures ulatuses KarSi § 294 
lg 2 p-de 2 ja 4, § 300 lg 2 ning § 3001 lg 2 järgi. ASi NV 
juhatuse liikmena eelistas AV 2018. aastal väljakuulutatud 
kahe riigihanke „Narva linnas lahkvoolse sademeveekanali-
satsiooni projekteerimis-ehitustööd” ja „Narva linnas täna-
vatele ÜVVK-torustike projekteerimis-ehitustööd” tegemi-
sel ettevõtet PB, luues ehitusettevõttele soodusolukorra 
kahe hanke võitmiseks, mille kogumaksumus oli umbes 
1,5 miljonit eurot. ASi NV juhatuse liikmena küsis AV ette-
võtte PB esindajalt ajavahemikul 2018–2019 altkäemaksu 
vastutasuna selle eest, et ASi NV väljakuulutatud riigihan-
kes „Narva linnas lahkvoolse sademeveekanalisatsiooni 
projekteerimis-ehitustööd“ eelistas vastavat ettevõtjat. AV 
juhiste kohaselt loodi hanke käigus teadlikult soodustingi-
mused, mis võimaldasid ettevõttel PB hankementlus võita 
ja 1 304 530,87 euro väärtuses töid teha. Hanke võidu taga-
mise eest sai AV ettevõtjalt altkäemaksu mitu korda kokku 
61  085 eurot. 2016. aastal osales AV Narva linnavolikogu 
liikmena endaga seotud juriidilise isiku SA Narva Haigla 
huvides otsuste langetamises, millega otsustati seada 
Narva linna omandis olevale Vestervalli 15 kinnisasjale (kin-
nistu maksumus on umbes 844 000 eurot) hoonestusõigus 
ilma avaliku enampakkumiseta, et luua SA Narva Haigla 
kasuks tervishoiuasutus. 2017. aastal osales AV Narva linna-
volikogu liikmena endaga seotud juriidilise isiku SA Narva 
Linna Arendus huvides otsuste tegemises, millega otsus-
tati SA Narva Linna Arendus projekti „Ärikeskkonna paran-
damine ning väikese ja keskmise suurusega ettevõtete 
aktiivsuse tõstmine läbi puhkealade arendamise Narvas 
ja Kingissepas” omafinantseeringu kinnitamine program-
mis, mille kogumaksumus oli 270 000 eurot. KVSi § 7 lg-s 
2 on sätestatud, et juriidilist isikut ei loeta seotud isikuks 
juhul, kui ametiisiku ja juriidilise isiku seos tuleneb erandi-
tult ametiisiku ametikohustusest. KOKSi § 35 lg 3 kohaselt 
nimetab sihtasutuse, osaühingu või aktsiaseltsi nõukogu 
liikmed ning samuti teostab muid asutaja, osaniku või akt-
sionäri õigusi valla- või linnavalitsus. Eeluurimisega tuvas-
tati, et AV-d ei olnud selle sihtasutuste nõukogusse nime-

tanud linnapea enda vabal tahtel, vaid AV oli linnavolikogu 
liikme ja Narva linnas võimul oleva erakonna fraktsiooni 
juhi staatusest tulenevat mõjuvõimu ära kasutanud. AV sai 
SA Narva Haigla nõukogu liikme ja SA Narva Linna Arendus 
nõukogu esimehena igakuist tasu ning mainekasu, mille 
tõttu oli AV-l nende juriidiliste isikute suhtes majanduslik 
ja muu huvi. KVSi § 11 lg 1 p 2 põhjal oli AV-l seetõttu kee-
latud Narva Linnavolikogus toimingu või otsuse tegemine, 
kui see puudutas SA-d Narva Haigla või SA-d Narva Linna 
Arendus, kuna nendest sihtasutustest tasu ja mainekasu 
jätkuva saamise eesmärgil oli AV huvitatud, et need jurii-
dilised isikud oleksid jätkusuutlikud ning toimiksid. Kohus 
mõistis AV-le karistuseks 4 aastat ja 6 kuud vangistust, mil-
lest kohe tuli ära kanda 1 aasta pikkune vangistus. Ülejää-
nud osa mõistetud karistusest, s.o 3 aasta ja 6 kuu pikkust 
vangistust, ei pöörata täitmisele, kui AV ei pane 5 aasta 
pikkuse katseaja kestel toime uut tahtlikku kuritegu. KarSi 
§-de 831, 832 ja 84 alusel konfiskeeris kohus ning mõistis 
konfiskeerimise asendamiseks AV-lt ühtekokku 321  369,7 
eurot ja 401,87 US dollarit. 

Narva linna haridusasutuse, lasteaia P direktor TK mõisteti 
süüdi dokumendi võltsimises KarSi § 299 lg 1 järgi. Laste-
aia direktorina tellis TK 2016. aastal õppereisi, mille rahas-
tamiseks sai ta SA Innove toetuse. Narva Linnavalitsuse 
raamatupidamisele edastatud õppereisi aruande lisas ei 
vastanud TK märgitud õppereisil osalenud isikute loetelu 
ega tööajatabelid tegelikkusele, misjärel maksis kohalik 
omavalitsus töötajaile töötasu koos ületunni- ja lähetus-
tasudega kokku 400,61 eurot. Kohus mõistis TK-le rahalise 
karistuse 100 päevamäära summas, s.o 1560 eurot. 

SA Jõgeva Haigla neuroloog AK mõisteti süüdi dokumendi 
võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises ja altkäe-
maksu korduvas võtmises KarSi § 299 lg 1, § 344 lg 1 ning 
§ 294 lg 2 p-de 1, 2 ja 3 järgi ning Torma Ambulatooriumi 
perearst J-SM mõisteti süüdi dokumendi võltsimises ja alt-
käemaksu korduvas võtmises KarSi § 299 lg 1 ning § 294 lg 
2 p-de 1 ja 3 järgi. SA Jõgeva Haigla neuroloog võltsis aja-
vahemikul 2014–2016 ning Torma Ambulatooriumi pere-
arst võltsis 2016. aastal nende poole pöördunud 29 pat-
siendi kohta koostatavaid terviseseisundi kirjeldusi, andes 
need välja sisuga, mis ei vastanud tegelikkusele. AK ja J-SM 
kasutasid ära oma ametiseisundit, koostasid patsientidele, 
neist altkäemaksu eest 12-le, terviseseisundit kirjeldavaid 
dokumente, mis olid aluseks patsientide püsiva töövõime-
tuse, töövõime kaotuse protsendi ning puude raskusastme 
ja lisakulude suuruse tuvastamiseks ning kindlaksmäära-
miseks. Ajavahemikul oktoober 2016 kuni veebruar 2017 
saadud altkäemaksu väärtus oli kokku 1755 eurot, millest 
J-SM sai AK kaudu 500 eurot. Kohus mõistis AK-le karistu-
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seks 2 aastat ja 6 kuud vangistust 2 aasta ja 6 kuu pikkuse 
katseajaga ning J-SMile 2 aastat vangistust 2 aasta pikkuse 
katseajaga. KarSi §-de 831, 832 ja 84 alusel konfiskeeris 
kohus ja mõistis konfiskeerimise asendamiseks AK-lt ühte-
kokku välja 5376 eurot ning J-SMilt 500 eurot. 

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (PERH) infrastruktuuriteh-
nika teenistuse tehnikadirektor IM mõisteti süüdi riigi-
hangete tegemise nõuete rikkumises eriti suures ulatuses, 
altkäemaksu võtmises ja küsimises suures ulatuses, raha-
pesus suures ulatuses, dokumendi võltsimises, võltsitud 
dokumendi kasutamises KarSi § 300 lg 2, § 294 lg 2 p-de 
2 ja 4, § 394 lg 2 p 3, § 344 lg 1 ning § 345 lg 1 järgi. PERHi 
infrastruktuuritehnika teenistuse tehnikadirektorina osa-
les IM 2016.–2017. aastal PERHi (riigi)hangete tegemises, 
mille ettevalmistamise perioodil ta kooskõlastas ja korri-
geeris hangete tingimusi 5 ettevõtte esindajaga selliselt, 
et nimetatud äriühinguil oleks võimalik hangetel osaleda 
ning nende esitatud pakkumus osutuks hankel edukaks. IM 
eelistas ajavahemikul 2012–2017 summeeritult üle 12 mil-
joni euro väärtuses makstavatel hangetel 5 ettevõtet, kuna 
nende äriühingute esindajad andsid talle eri kordadel ja 
summades kokku 265 262,36 euro väärtuses altkäemaksu. 
Altkäemaksuna saadud rahast kajastas IM 105 333 eurot, et 
varjata selle ebaseaduslikku päritolu, endaga seotud ette-
võtete legaalse majandustegevusena, tehes ülekandeid 
ja muutes näiliselt vara päritolu. Eespool kirjeldatud kuri-
tegusid toime pannes võltsis IM erinevaid arveid ja esitas 
neid maksete tegemiseks. Kohus mõistis IMile karistuseks 3 
aastat ja 2 kuud vangistust 3 aasta ja 8 päeva pikkuse kat-
seajaga. KarSi §-de 831 ja 832 alusel konfiskeeris kohus IMilt 
126 059,19 euro väärtuses vara. 

Ehitusettevõtte KE Aktsiaseltsi esindaja AG mõisteti süüdi 
altkäemaksu andmises, dokumendi võltsimises, võltsitud 
dokumendi kasutamises, konkurentsi kahjustavate kokku-
lepete ja kooskõlastatud tegevuste toimepanemises KarSi § 
298 lg 1, § 344 lg 1, § 345 lg 1 ning § 400 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi 
ning KE Aktsiaselts mõisteti süüdi altkäemaksu andmises, 
dokumendi võltsimises, võltsitud dokumendi kasutamises, 
konkurentsi kahjustavate kokkulepete ja kooskõlastatud 
tegevuste toimepanemises KarSi § 298 lg 3, §  344 lg 2, § 
345 lg 2 ja § 400 lg 4 järgi. AG maksis KE ASi esindajana aas-
tail 2012–2016 korduvalt SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
infrastruktuuritehnika teenistuse tehnikadirektorile altkäe-
maksu 31 818,56 eurot, et saada haigla hangetele soodus-
tatud olukorda. Hankel osalemiseks võltsis AG KE ASi nimel 
maksuvõla puudumise tõendit ja arvet ning kasutas neid 
õiguste saamiseks. Ajavahemikul 2013–2016 sõlmisid KE AS 
ja veel nelja ettevõtte esindajad konkurentsi kahjustavaid 
kokkuleppeid ning panid toime kooskõlastatud tegevusi 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Kose Vallavalitsuse, Tallinna 

Haridusameti, Tabasalu Ühisgümnaasiumi ja MTÜ Harjumaa 
Ühistranspordikeskus korraldatud enam kui 75-l ehitus- ja 
remonditööde hankel. Kohus mõistis AG-le rahalise karis-
tuse 350 päevamäära, s.o 11 008 eurot, ja KE ASile rahalise 
karistuse 50 135 eurot. 

Ehitusettevõtte TM OÜ esindaja TN mõisteti süüdi pistise 
andmises, konkurentsi kahjustavate kokkulepete ja kooskõ-
lastatud tegevuste toimepanemises KarSi § 297 lg 1 (alates 
01.01.2015 KarS § 298 lg 1) ning § 400 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi 
ning TM Osaühing mõisteti süüdi pistise andmises, kon-
kurentsi kahjustavate kokkulepete ja kooskõlastatud tege-
vuste toimepanemises KarSi § 297 lg 3 (alates 01.01.2015 
KarS § 298 lg 3) ja § 400 lg 4 järgi. TN maksis TM OÜ esinda-
jana 2013. aastal SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla infrastruk-
tuuritehnika teenistuse tehnikadirektorile pistist 4260,60 
eurot, et saada haigla aastail 2010–2016 korraldatud han-
getel soodustatud olukord. Ajavahemikul 2013–2016 sõl-
misid TM OÜ ja veel nelja ettevõtte esindajad konkurentsi 
kahjustavaid kokkuleppeid ning panid toime kooskõlas-
tatud tegevusi SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tabasalu 
Ühisgümnaasiumi ja MTÜ Harjumaa Ühistranspordikeskuse 
korraldatud enam kui 65-l ehitus- ja remonditööde hankel. 
Kohus mõistis TNile rahalise karistuse 220 päevamäära, s.o 
18 920 eurot, ja TM OÜ-le rahalise karistuse 79 667 eurot. 

Ehituse omanikujärelevalve teenust pakkuva ettevõtte T-E 
Aktsiaseltsi esindaja AL mõisteti süüdi altkäemaksu andmi-
ses KarSi § 298 lg 2 p 3 järgi ning T-E Aktsiaselts mõisteti 
süüdi altkäemaksu andmises KarSi § 298 lg 3 järgi. AL mak-
sis T-E ASi esindajana aastail 2013–2017 korduvalt SA Põh-
ja-Eesti Regionaalhaigla infrastruktuuritehnika teenistuse 
tehnikadirektorile altkäemaksu 85  224,2 eurot, et saada 
haigla hangetele soodustatud olukorda. Kohus mõistis ALi 
karistuseks 2 aastat vangistust 2 aasta pikkuse katseajaga ja 
T-E ASile rahalise karistuse 50 000 eurot. 

Pärnu Ülejõe Põhikooli ja Pärnu Koidula Riigigümnaasiumi 
toitlustusjuht HA mõisteti süüdi omastamises, ametialases 
võltsimises ning võltsitud dokumendi kasutamises KarSi 
§ 201 lg 2 p 3, § 299 lg 1 ja § 345 lg 1 järgi. Töötades kahe 
kooli toitlustusjuhina, omastas HA ebaseaduslikult enda ja 
kolmandate isikute kasuks ajavahemikul 2015–2016 talle 
usaldatud õppeasutuste puhvetist ja toidu müügist saa-
dud raha, tekitades oma tegevusega Pärnu Linnavalitsusele 
kahju kokku 5562 eurot. Omastamise varjamiseks võltsis HA 
raamatupidamise dokumente ning esitas Pärnu Linnavalit-
suse raamatupidamisele valeandmetega koondaruandeid 
ja kassa perioodi raporteid. Kohus mõistis HA-le karistuseks 
8 kuud vangistust 1 aasta pikkuse katseajaga. KarSi § 831 
alusel mõistis kohus konfiskeerimise tagamiseks välja 1777 
eurot. 
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Väärtegude statistika
Büroo menetlusse registreeriti 2018. aastal 14 ja 2019. 
aastal 9 väärteojuhtumit. 2018. aastal jäeti alustamata 2 
ning 2019. aastal 7 väärteomenetlust. Väärteomenetlusi 
lõpetati 2018. aastal 6 ja 2019. aastal 1. 2018. aastal jõudis 

otsuseni kokku 10 ning 2019. aastal 3 väärteomenetlust. 

Menetletud rikkumised ei erine oma sisult varasemate 
aastate omadest. Olemuselt puudutavad need valdavalt 
avalikku ülesannet täitvate inimeste otsuse või toimingu 
tegemist isiku suhtes, kelleks võib olla otsuse tegija ise 
või kellega on ta lähedalt seotud sugulussidemete või 
juriidilise isiku osaluse kaudu. Kõige levinum rikkumine 
hõlmab korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lg 1 p-s 
1 märgitud toimingupiirangut, mille kohaselt on ametii-
sikul keelatud teha toimingut või otsust, kui see tehakse 
ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes. KVSi 
§-s 19 toodud etteheitega seotud väärteomenetluste 
raames hinnatakse teo toimepanemise asjaolusid, mis 
puudutavad ametiisiku poolt toimingupiirangu või toi-
mingupiirangu kohaldamata jätmise tingimuste teadvat 
rikkumist, kui hinnatava otsuse või tehingu väärtus jääb 
alla 40 000 euro. Sellise teo eest on võimalik kohaldada 
karistusena rahatrahvi kuni 200 trahviühikut. Toimingu-
piirangu rikkumine suuremate väärtuste korral on aga 
käsitletav kuriteona. Sääraste rikkumiste kohta saab 
lugeda valitud kohtulahendite rubriigist.

Allpool kirjeldame olulisemaid korruptsioonivastases 
seaduses märgitud rikkumistega seotud jõustunud 
väärteolahendeid 2018. ja 2019. aastast.

1.  Põhikooli direktor sõlmis 2017. aastal töö lepingu 
enda abikaasaga, kes asus tööle kooli majandustöö-
lisena. Määratud rahatrahv 100 eurot.

2.  Vallavanem osales 2017. aastal vallavalitsuse istun-
gil otsuse tegemises endaga seotud juriidilise isiku 
kohta. Määratud rahatrahv 40 eurot.

3.  Kooli direktor sõlmis 2017. aastal töölepingu enda 
lähisugulasega. Määratud rahatrahv 40 eurot.

4.  Vallavanem allkirjastas 2016. aastal käskkirja, mil-
lega andis korralduse maksta preemiat tulemusliku 
töö eest iseendale summas 194,50 eurot. Määratud 
rahatrahv 20 eurot.

5.  Keskkooli direktor allkirjastas 2016. aastal käsk-
kirja, millega andis korralduse maksta lisatöötasu 
õppeaastal enda sugulasele summas 3000 eurot. 
Määratud rahatrahv 200 eurot.

6.  Kohaliku omavalituse asutatud ettevõtte juha-
tuse liige soetas 2016. aastal kümne arve alusel 
kokku 4717,59 euro suuruses summas erinevaid 
teenuseid ja kaupu ettevõttest, mille osadest kuulub 
1/3 temale endale. Määratud rahatrahv 200 eurot.

7.  Kohaliku omavalitsuse ameti korraldatud riigihan-
getel tegi hankekomisjoni liige otsuse endaga seo-
tud isiku kohta. Määratud rahatrahv 300 eurot.

8.  Ministeeriumi kantsler osales 2017. aastal „Muuseu-
mide arendamise“ taotlusvoorudes taotluste hinda-
mises ning toetuse andmises ühingule, mille juha-
tuse liige on tema abikaasa. Määratud rahatrahv 400 
eurot.

9.  Kohaliku omavalitsuse ameti juhataja kooskõlas-
tas ajavahemikul 2013–2018 ühingult soetatavad 
koolitused ja reisid olukorras, kus ta ise oli ühingu 
juhatuse liige. Määratud rahatrahv 400 eurot.

10.  Vallavanem osales 2018. aastal valla volikogu istun-
gil päevakorrapunkti „Vallavanema töötasu määra-
mine“ arutamisel ja otsustamisel. Määratud rahat-
rahv 320 eurot.

11.  Kohaliku omavalituse ameti hallatava asutuse lepin-
gupartneri esindaja, kes täitis festivali ajal avalikku 
ülesannet, tagades etenduste tehnilise toe tõrgeteta 
toimimise ja toimetades omanikujärelevalvet, osales 
2017. ja 2018. aastal festivali video- ja helitehnilise 
teenust pakkuva ettevõtte toimingute tegemises, 
kusjuures ta oli ettevõtte juhatuse liige ning osanik. 
Määratud rahatrahv 400 eurot.

Lisaks toimingupiirangu rikkumistele tuli meil menet-
leda ka kahte väärtegu, mis olid seotud ametiisiku poolt 
omakasu eesmärgil mõju korruptiivse kasutamisega 
KVSi § 17 mõttes. KVSi § 5 lg-s 3 on märgitud mõju kor-

“Sellel, kes varandust kuhjab, on palju kaotada.”
 Laozi 

Kõige levinum rikkumine hõlmab 
korruptsioonivastase seaduse 
(Kvs) § 11 lg 1 p-s 1 märgitud 

toimingupiirangut.

väärteomenetlused 
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ruptiivse kasutamise olemus, milleks on ametiisiku poolt 
ametikohustust rikkudes tema tegeliku või eeldatava 
mõju kasutamine eesmärgiga saavutada teise isiku poolt 
teo toimepanemist või toime panemata jätmist ametii-
siku enda või kolmanda isiku huvides, kui see toob kaasa 
avaliku huvi seisukohast ebavõrdse või põhjendamatu 
eelise ametiisikule või kolmandale isikule. Sellise teo eest 
on võimalik kohaldada karistusena rahatrahvi kuni 300 
trahviühikut. KVSi § 17 väärtegu arutatakse maakohtus.

1.  Munitsipaalettevõtte nõukogu esimees mõjutas 
omakasu eesmärgil ettevõtte juhatuse liiget sõlmima 
tema kui juhatuse esimehega töölepingut summas 
3800 eurot kuus. See toob kaasa avaliku huvi seisu-
kohast ebavõrdse või põhjendamatu eelise ametiisi-
kule või kolmandale isikule. Mõistetud rahatrahv 800 
eurot.

2.  PPA politseiametnik ületas 2017. aastal sõiduautoga 
sõites lubatud sõidukiirust ja esitas teda kinni pida-
nud politseiametnikele jälitussõiduki kaardi, olgugi 
et ei teinud sel hetkel jälitustoiminguid. Mõistetud 
rahatrahv 200 eurot.
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rahvusvaheline Koostöö ja praKtiKa 
vahetamine 
2018. ja 2019. aastal jätkasime rahvusvahelistelt arutelu-
delt osavõttu ning korruptsiooni ennetava ja tõkestava 
praktika vahetamist mitme kohtumise kaudu. Alljärgne-
valt toome esile mõne tähtsama kohtumise, konverentsi 
ja töörühma, millest oleme viimaseil aastail osa saanud.

1.  2018. aastal käisime Ukrainas, kus jagasime teadmisi 
sealsetele kolleegidele korruptsioonivastasest asutu-
sest NABU.

2.  2018. ja 2019. aastal toimusid EPACi (European 
Partners Against Corruption, tõlkes Euroopa kor-
ruptsioonivastased partnerid) ning EACNi (Euro-
pean Anti-Corruption Network, tõlkes Euroopa kor-
ruptsioonivastane võrgustik) aastakonverentsid ja 
töörühmade kohtumised. Üks EPACi käimasoleva 
projekti tegevussuundi on terviklikkuse loomiseks 
sobiva juhendmaterjali koostamine, et õiguskaitse-
asutused saaksid seda enda asutuste juhtimiskultuuri 
sobitada.

3.  2019. aasta suvel jätkasime senist traditsiooni Põhja 
ja Balti riikide korruptsiooni vastu võitlevate asutuste 
esindajate kohtumise eestvedamisega. Sel korral 
käsitlesime 9 riigi esindajatega põhiteemadena kor-
ruptsiooni ennetavate meetmete võtmise praktikat 
ning riikides kasutusel olevaid korruptsiooni tõkesta-
mise meetodeid.

4.  2019. aasta suvel saime osa Interpoli poolt Tallinnas 
korraldatud koolitusest Match-Fixing, mis avardas 
teadmist maailmas asetleidvatest pettuse- ja kor-
ruptsioonijuhtumitest spordis ning aitas kaasa Eestis 
esimeste sammude tegemisel spordivaldkonnas, et 
luua temaatika arutelu ja tõhustada teadlikkuse vaja-
likkust nii sportlaste kui ka teiste inimeste hulgas.

Seekordsesse ülevaatesse oleme palunud headelt kol-
leegidel Lätist, Leedust ja Poolast anda lühikene üle-
vaade asutuse olemusest, vastutusest ning tegevusest. 
Koostööd korruptsiooni maandavate asutuste vahel on 
vaja, et leida erinevatelt riikidelt ja eri seisukohtadest 
parimaid ideid, praktikat ning teadmist, kuidas ja mida 
on probleemi lahendamiseks teha proovitud ning mis 
näib toimivat ja mis mitte. Hoolimata riikide erinevast 
rahvaarvust või territooriumi suurusest seisame üldises 
vaates sarnaste küsimuste ja lahendamist vajavate prob-
leemide ees.

Läti
KNAB

Millal ning mis seaduse või määruse alusel büroo loodi ja 
kelle ees see vastutab? 

Ministrite kabinet kiitis 8. augustil 2000. aastal heaks 
kontseptuaalse dokumendi korruptsioonivastaste jõu-
pingutuste kohta, väljendades selget toetust uue ins-
titutsiooni loomisele korruptsiooni vastu võitlemiseks 
ja selle ennetamiseks. Järgmistel aastatel tehti aktiivset 
tööd korruptsiooni ennetamise ja tõkestamise bürood 
(KNAB) käsitleva seaduse koostamisel. Pärast seaduseel-
nõu heakskiitmist parlamendis loodi 2002. aasta oktoob-
ris KNAB sõltumatu avaliku halduse asutusena ministrite 
kabineti järelevalve all. Järelevalvet teeb peaminister.

Mis on vastutusala ja peamised ülesanded?

Meil on neli peamist tegevusvaldkonda:

1)  korruptsiooni ennetamine; 

2)  korruptsiooniga seotud kuritegude uurimine; 

3)  riigiteenistujate ja ühiskonna harimine seoses kor-
ruptsiooni, eetika ja õiguskuulekusega;

4)  erakondade rahastamiseeskirjade järgimise jälgimine. 

Kui palju inimesi büroos töötab?

Praegu töötab büroos 135 inimest. 

Mis võiks olla büroo kahe viimase aasta suurim kordami-
nek?

2019. aastal pööras KNAB erilist tähelepanu korruptsioo-
nile nii suurtes kui ka väikestes omavalitsusüksustes, 
alustades mitu käimasolevat kriminaalmenetlust. Näite 
valitsustevahelise koostöö kohta võib leida 2019. aasta 
septembrist, kui koos konkurentsiameti ja riigi politseiga 

asutatud 2002

Koduleht www.knab.gov.lv/en/ 

personal: 135

“See on imekspandav, kui erineva pilguga me vaatame sündmust kakskümmend neli tundi pärast selle toimumist.” 
Sydney Smith 
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tehti menetlustoiminguid, et paljastada keelatud kartel-
likokkulepe ehitussektori ettevõtete vahel, sealhulgas 
altkäemaksu võtmine ja andmine, volituste ületamine 
ahnuse tõttu jne.

Mis probleemidega riik praegu korruptsiooniküsimustes 
silmitsi seisab?

Tehnoloogia areng võimaldab luua riiulifirmade täiusta-
tud võrgustikke ning lihtsustab rahapesu, altkäemaksu 
võtmist ja korruptsiooni.

Mis ülesanded bürood lähitulevikus ees ootavad?

Lähiaastail on meie prioriteet võidelda korruptsiooniga 
finantssektoris, kohtuasutustes, tervishoius ja riigihan-
getes. Arvestades nende valdkondade rahvusvahelist 
ulatust, arvame, et tulevikus suureneb koostöö teiste 
riikide korruptsioonivastaste ja õiguskaitseasutustega.

Mis on olnud ennetust ja teadlikkust suurendavad tege-
vused?

2017. aastal korraldas KNAB 118 haridusüritust, koolita-
des 5307 inimest.

2018. aastal korraldas KNAB 107 haridusüritust, koolita-
des 5818 inimest.

2019. aastal korraldas KNAB 113 haridusüritust, koolita-
des 5680 inimest.

2018. aastal võeti kasutusele rakendus, mis võimaldab 
kodanikel hõlpsasti teavitada KNABi valimiseelse kihu-
tustöö rikkumistest.

Kas riigis on ka teisi asutusi, kes uurivad korruptsiooni-
kuritegusid avalikus või erasektoris? Kui jah, siis palun 
kirjeldage lühidalt asutust ja selle vastutusala.

KNAB uurib avalikus sektoris esinevat korruptsiooni. 
Riiklik politsei uurib erasektoris esinevat korruptsiooni. 
Sisejulgeolekubüroo uurib korruptsiooni, mille on toime 
pannud siseministeeriumi allasutuste (v.a riiklik julgeole-
kuteenistus) ametnikud ja töötajad.

internal Security Bureau

Õiguslik seisund ja peamine eesmärk

1. novembril 2015. aastal jõustus sisejulgeoleku büroo sea-
dus, mille alusel loodi siseministri järelevalve all Internal 
Security Bureau (sisejulgeoleku büroo). Büroo ülesanne 
on tagada õigusriigi põhimõtte järgimine ja erapooletus 
siseministeeriumi ning kohalike omavalitsuste allasutuste 
(v.a riiklik julgeolekuteenistus), sadamapolitsei ja kinnipi-
damiskeskuste ametnike ja töötajate toime pandud kuri-
tegude avastamisel ning uurimisel, suurendades seeläbi 
ühiskonna usaldust avaliku halduse vastu.

Büroo moodustamisega siseministri järelevalve all oleva 
institutsioonina tagatakse sõltumatu uurimise põhimõte 
nii institutsioonilise hierarhia kui ka tõendite põhjaliku hin-
damise sõltumatuse seisukohast.

Läti Vabariigi seaduse kohaselt hõlmab sisejulgeoleku 
büroo pädevus muu hulgas selliste kuritegude (sh korrupt-
siooniga seotud kuritegude) avastamist, uurimist ja enne-
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personal: 97

2019. aastal pööras Knab erilist 
tähelepanu korruptsioonile 
nii suurtes kui ka väikestes 

omavalitsusüksustes.

Joonis 19. KNABi menetletud kriminaalasjade areng 2016–
2018 (põhineb KNABi andmeil)

Joonis 20. KNABi menetletud süüdistatavate arv 2016–2018 
(põhineb KNABi andmeil)

KNABi süüdistatavate arv

KNABi menetletud kriminaalasjade areng
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tamist, mille on toime pannud teatavad riigiameti ametni-
kud.

Korruptsioonikuritegusid uurivad ka Läti korruptsiooni 
ennetamise ja tõkestamise büroo (KNAB), riiklik piirivalvea-
met, politseiamet ja riiklik julgeolekuteenistus.

Kuritegevuse ennetamine

Sisejulgeoleku büroo on välja töötanud sisejulgeoleku ris-
kide hindamise metoodika. Eesmärk on hinnata büroo tööd 
ja luua siseministeeriumi allasutustele vahend, et suuren-
dada nende võimekust ning aidata kindlaks teha järgmist:

1)  spetsiifiliste turvariskidega, sh korruptsiooniriskidega, 
seotud funktsioonid;

2)  asutuse tegevust reguleeriva õigusraamistikuga seotud 
riskid;

3)  töötajatega seotud riskid.

Riskihindamise tulemusena valmistatakse ette ennetus-
meetmed, et vältida tuvastatud riske.

Sisejulgeoleku büroo tegevuse eesmärk on tagada üldsuse 
kaasamine: 

1)  julgustada kuritegudest teatamist;

2)  harida üldsust ja suurendada teadlikkust;

3)  luua institutsioonile kuvand (tagades õigusriigi põhi-
mõtte järgimise).

Ametnikele antakse meetmed, millega tagatakse õigusak-
tide järgimine:

1)  haridus;

2)  kontroll.

Sisejulgeoleku büroo korraldab igal aastal loenguid nii sise-
ministeeriumi alluvusse kuuluvate institutsioonide tegev-
töötajaile kui ka potentsiaalseile töötajaile, et tagada nende 

tegevuse seaduslikkus ja juhtida tähelepanu tuvastatud 
probleemsetele olukordadele.

Büroo tegevus

Sisejulgeoleku bürool on mitme aasta jooksul õnnestu-
nud saavutada algselt määratletud eesmärgid: populaar-
sus ja üldsuse usaldus on kätte võidetud, saadud aruan-
nete/kaebuste arv on kasvanud igal aastal. 2019. aastal 
laekus üle 1300 kuriteoteate/kaebuse.

Ülesanded

Sisejulgeoleku büroo tulevaste ülesannete hulka kuulu-
vad pädevusala suurendamine, võttes arvesse rahvus-
vaheliste institutsioonide soovitusi, finantskuritegude 
uurimise võimekuse tõhustamine, samuti büroo teabe-
haldus- ja töötlussüsteemi arendamine.

Leedu
Leedu Vabariigi eriuurimisteenistus

Leedu Vabariigi eriuurimisteenistus (STT) loodi 18. veeb-
ruaril 1997. aastal valitsuse määruse nr 135 „Eriuurimis-
teenistuse loomine Siseministeeriumi haldusalasse“ alu-
sel. Kuni 2000. aasta maikuuni oli STT siseministeeriumi 
allasutus. 2000. aasta 2. mail, kui Seim (Leedu parlament) 
võttis vastu eriuurimisteenistuse seaduse, sai STTst täi-
tevvõimust sõltumatu institutsioon, kes annab aru Leedu 
Vabariigi presidendile ja Seimile. 

Seaduse järgi on STT eesmärk vähendada korruptsiooni, 
mis ohustab inimõigusi ja vabadusi ning õigusriigi põhi-
mõtteid ja majandusarengut. Seetõttu keskendub STT 
ainult kõrgel tasemel esinevatele korruptsioonijuhtumi-
tele, samas kui algselt tegeles STT väiksemate korrupt-
sioonijuhtumitega.

STTs töötab 275 ametnikku ja teenistujat (detsembris 
2019). STT koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised ava-
likud teenistujad (edaspidi: töötajad) olenevalt nende 
töölepingust.

STT ülesannete hulka kuulub Leedu Vabariigi seadustes 
ja muudes õigusaktides sätestatud korras kriminaalvas-
tutusele võtmine korruptsioonikuritegude eest, mis hõl-
mavad nelja STT suunda: kriminaalluure, korruptsiooni 
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Joonis 21. ICB kuritegude uurimise statistika 4 aasta jooksul 
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ennetamine, üldsuse korruptsioonivastane harimine ja 
üldsuse teadlikkuse tõhustamine ning analüütiline kor-
ruptsioonivastane luure. Parim näide selle kohta, kuidas 
kõik neli STT suunda võiksid töötada ühise eesmärgi 
nimel, on hiljutine nn kohtusüsteemi korruptsiooni-
juhtum. Seda võib nimetada kogu teenistuse ajaloos 
kõige edukamaks juhtumiks.

Kohtunike ja advokaatide korruptsiooni käsitlev koh-
tueelne menetlus algas 2019. aasta veebruaris. Kahtlus-
tati, et kohtunike soodsate otsuste eest lubati ja maksti 
altkäemaksu. Altkäemaksude summad jäid vahemikku 
1000 kuni 100 000 eurot. Uurimisandmete kohaselt 
kahtlustati, et altkäemaksu kogusumma on ligikaudu 
pool miljonit eurot.

Leedu Vabariigi president allkirjastas seadlused, millega 
on lubatud kohtunikele süüdistust esitada ja neid ametist 
kõrvaldada. Ühtteist kohtunikku kuuest eri tasandi koh-
tust (ringkonnakohtust Leedu Ülemkohtuni, erialane töö-
kogemus keskmiselt 24–37 aastat) kahtlustatakse mitme-
sugustes korruptsioonitegudes: altkäemaksu andmises ja 
võtmises, mõjuvõimuga kauplemises ning ametiseisundi 
kuritarvitamises. Lisaks on kahtlustused esitatud kahek-
sale advokaadile, Leedu Ülemkohtu abikohtunikule ning 
teistelegi – kokku on juhtumis 49 kahtlusalust.

Kohtueelne menetlus veel kestab, kuid viis kohtunikku 
on juba ametist vabastatud (kuni 2019. aasta oktoobrini).

Oluline roll selles juhtumis oli analüütilise korrupt-
sioonivastase luure osakonna analüütikuil, kes aitasid 
uurijail tuvastada muid võimalikke suhteid kohtunike ja 
juristide vahel. Lisaks aitasid analüütikud koordineerida 
teabe süstematiseerimist ning visualiseerida statistilisi 
andmeid. Pärast kahtlusaluste kinnipidamist tuvastasid 
analüütikud riskantsed seosed.

Peale selle viis korruptsiooni ennetamise osakond ellu 
kohtute tegevusega seotud seitsme õigusakti ja projekti 
korruptsioonivastase hindamise. Tuvastati teatud kor-
ruptsiooni riskitegurid ja pakuti meetmeid nende kõr-
valdamiseks. Mõnda neist on arvesse võetud ja õigusraa-
mistikku on muudetud. Samuti tegi STT korruptsiooni 
riskianalüüsi, kus hinnati kohtunikele kohtuasjade 
määramist ja kohtukolleegiumide moodustamist ühek-
sas kohtus. Tehti kindlaks riskitegurid, mis võivad viia 
korruptsiooniga seotud õigusrikkumisteni: kohtuasjade 
jaotamisel on ainult üks automatiseeritud meede, teavet 
parandatakse käsitsi, puudub tõhus kontrollmehhanism 
jne. Justiitsnõukogu ja kohtud teatasid, et nad on võt-
nud meetmeid tuvastatud riskide maandamiseks.

Pärast kohtusüsteemi korruptsioonijuhtumi algatamist 
2019. aasta veebruaris on STT korruptsioonivastase 

hariduse osakond korraldanud koolitusi kaheksas Leedu 
Vabariigi kohtus. Nendel koolitustel on käsitletud selli-
seid teemasid nagu huvide konflikt, korruptsioonivastase 
keskkonna arendamine ja rakendamine ning OECD rah-
vusvahelistes äritehingutes välisriigi ametiisikutele alt-
käemaksu andmise vastu võitlemise konventsioon. Kokku 
võttis koolitustest osa 467 osalejat, sh juristid, õigusnõus-
tajad ja kohtutöötajad, kellest ligikaudu 50 olid kohtuni-
kud.

Rääkides Leedus esinevatest korruptsiooniprobleemi-
dest, on hiljutine elanike, ettevõtete juhtide ja riigiteenis-
tujate riiklik sotsioloogiline uuring „Leedu korruptsioo-
nikaart 2019“ näidanud mitmeid positiivseid muutusi 
ühiskonna korruptsioonitajus ja -kogemuses. Avaliku 
arvamuse kohaselt on korruptsiooni kui tõsise probleemi 
tähtsus Leedus vähenenud. Lisaks on kõigis kolmes siht-
rühmas suurem arv neid, kes usuvad, et korruptsiooni 
ulatus on viimase 12 kuu jooksul vähenenud, ning suu-
rem osa vastajaist arvab, et korruptsioonitase väheneb 
järgmise kolme aasta jooksul, võrreldes nendega, kellel 
on pessimistlikum tulevikuvaade. Selle kõrval väheneb 
valmisolek altkäemaksu anda isiklike või äriprobleemide 
lahendamiseks, piseneb altkäemaksu väljapressimine 
ja indekseerimine ning langeb korruptsioonikogemus 

nii elanikkonna kui ka ettevõtete seas. Leedu elanike ja 
ettevõtete juhtide korruptsioonivastane potentsiaal on 
endiselt väike, samal ajal kui riigiteenistujad näitavad 
otsusekindlust teavitada korruptsioonist ja on altimad 
osalema korruptsioonivastastes tegevustes.

On teatavaid küsimusi, mis on seotud hea valitsemistava 
põhimõtete integreerimise ja rakendamisega avalikus 
sektoris (nt tõhus varahaldus, sotsiaalne vastutus, vas-
tutus otsustustes), mida raskendavad onupojapoliitika, 
poliitiline soosiklus ja huvide konflikt, mis võivad pikas 
perspektiivis kujutada endast olulist süsteemset takis-
tust jätkusuutliku korruptsioonivastase keskkonna loo-
misel ja säilitamisel riigi tasandil.

Leedu parlamendi vastu võetud riiklik korruptsioo-
nivastane programm aastaiks 2015–20253 hõlmab 
kaheksat prioriteetset valdkonda (või kõige suurema 
korruptsiooniohuga valdkondi):

3  https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/
e42b7360100211e5b0d3e1beb7dd5516?jfwid=-fxdp8swm 

avaliku arvamuse kohaselt 
on korruptsiooni kui tõsise 
probleemi tähtsus leedus 

vähenenud.
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1) poliitiline tegevus ja seadusandlus; 

2) kohtute ja õiguskaitseasutuste tegevus; 

3) riigihanked; 

4) tervishoid ja sotsiaalkindlustus; 

5) regionaalne planeerimine, ehituse ja jäätmekäit-
luse riiklik järelevalve;

6) majandusüksuste tegevuse järelevalve; 

7) avalik haldus, riigiteenistus ja varahaldus; 

8) korruptsiooniprobleemid erasektoris.

Riikliku korruptsioonivastase programmi rakendamisel 
pööratakse erilist tähelepanu üldsuse korruptsioonivas-
tasele haridusele ja teabele. STT teeb seda teadlikkuse 
suurendamise kampaaniate ja koolituste, seminaride 
ja metoodilise abi seminaride kaudu, samuti arutelude 
kaudu, mis on suunatud nii avalikule kui ka erasektorile. 
Igal aastal suureneb seminaride ja mitmesuguste päde-
vust tõhustavate kursuste arv, näiteks on 2019. aasta 
esimese kuue kuu jooksul seminaridel osalenud 3042 
avaliku sektori ametnikku, samas kui 2018. aastal osales 
seminaridel kokku 5118 avaliku sektori ametnikku. Lisaks 
mängib STT olulist rolli ka rahvusvahelisel areenil, kor-
raldades rahvusvahelisi konverentse korruptsioonivas-
tase keskkonna parandamiseks. Ühtlasi on STT projekti 
põhjal algatanud ja korraldanud korruptsioonivastase 
keskkonna väljatöötamise ning juurutamise juhendite 
loomist avalikus ja erasektoris.4 

Parimad näited teadlikkuse parandamise kampaaniate 
kohta on järgmised: 

1)  uuriva ajakirjanduse võistlus „Läbipaistvus – 
kõik meie enda kätes“. Meedia esindajaid kutsuti 
üles saatma oma korruptsiooniteemalisi artikleid 
või ajakirjanduslikke uurimusi, millel oli ka ühis-
konnale mingisugune või positiivne mõju. Mitmest 
eksperdist koosnev žürii valis välja parimate artik-
lite autorid ning autasustas neid; 

2)  korruptsioonivastase sotsiaalreklaami stratee-
gia projekt „Läbipaistvus meie kätes“. Videoklipp 
„Läbipaistvus meie kätes“ (#TikiuskaidriaLietuva) 
loodi 2018. aastal ning seda vaadati YouTube’is 
129  000 korda. Lisainfot leiate aadressilt https://
www.youtube.com/watch?v=m7_j1GxkPCU; 

3)  avalikud kampaaniad „Usalduse metallidetek-
tor“ jätkasid projekti „Läbipaistvus meie kätes”. 
Mitmes suuremas Leedu linnas korraldatud kam-

4  https://www.stt.lt/documents/avv_viesajam_sektoriui/AAV_
viesajam_2018_09_05_viesinimui_PDF_EN_2.pdf; https://
www.stt.lt/documents/avv_viesajam_sektoriui/8_3607_STT_
antikorupcinis_vadovas_EN_210x295_WEB_2v.pdf

paaniatel kutsuti Leedu kodanikke üles panema 
proovile oma usku, et kõik suudavad läbipaistvama 
Leedu nimel oma panuse anda. Detektori läbijad 
kutsuti pilti tegema ning neile, kellel see ei õnnes-
tunud, tehti lühike test korruptsiooniteadmiste 
värskendamiseks ja nad võisid uuesti detektori 
läbida;

4)  STT põgenemistuba „Vabane korruptsioonist“. 
Edendades kodanike suuremat kaasatust korrupt-
sioonivastasesse võitlusesse, kutsus STT riigitee-
nistujaid, ettevõtjaid, tervishoiutöötajaid, noori ja 
muid sihtrühmi, kes kõige tõenäolisemalt korrupt-
siooniga kokku puutuvad, spetsiaalselt selleks loo-
dud põgenemistuppa, et osalejad püüaksid kor-
ruptsioonist vabaneda. Osalejaid kutsuti proovima 
STT ametnike igapäevaelu ja uurima tunni jooksul 
üht korruptsioonijuhtumit, et pääseda toast põge-
nema.

Veel üks väga tõhus korruptsioonivastase haridus- ja tea-
vituskampaania vahend oli viie korruptsioonivastase 
videoloengu komplekt, mida kanti üle sotsiaalmee-
dias. Videoid vaatas üle 4200 inimese. Videoloenguis 
viidatakse valdkondadele, mis on korruptsiooni seisuko-
hast kõige riskantsemad:

1)  keskkonnakaitse:

 https://www.youtube.com/watch?v=1AE0YMkVBiY; 

2)  majandusüksuste järelevalve ja kontroll: 
https ://w w w.youtube.com/watch?v=GFaDN-

LEuCMQ&t=94s; 

3)  riigihanked: 
https://www.youtube.com/watch?v=Yb2fO4HQLig; 

4)  tervishoiusektor: 
https://www.youtube.com/watch?v=7Op-Yd3xUm0; 

5)  ELi rahastuse haldus ja kasutamine: https://www.
youtube.com/watch?v=fAnIp6pfKyY&t=35s. 

Mobiilirakendus „Pranešk STT“ on kahesuunaline: 

1)  korruptsioonist teatamiseks (anonüümselt ja mit-
teanonüümselt) ning 

2)  uusima ja kõige ajakohasema statistika saamiseks 
korruptsioonikuritegude kohta. 

Rakendust kasutatakse veel ühe vahendina, mille toel on 
avalikkusel lihtsam STTga ühendust võtta ja aidata kõigil 
Leedu elanikel korruptsioonist mugavalt teatada. Raken-
dust ajakohastatakse ning selle uudiste rubriik integ-
reeritakse ja sünkroniseeritakse ametliku kodulehega. 
Lõppeesmärk on arendada rakendus nii kaugele, et seda 
saaks iga päev kasutada.
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Uuendusliku ja pidevalt areneva institutsioonina vaatab 
STT vastutustundlikult ka tulevaste ülesannete poole. 
Üks peamisi probleeme, millega agentuur lähitulevikus 
silmitsi seisab, on suured muutused maailmamajandu-
ses, st maailmamajanduse ja ühiskondade digiteerimine, 
digivaluuta kasutamise levik ning sellest tulenevalt ka 
avaliku sektori tööpõhimõtete muutumine.

Esiteks muutuvad ja arenevad korruptsioonivormid 
pidevalt. Seoses tehnoloogiliste muutustega finants-
turgudel, nagu plokiahela tehnoloogia, krüptovaluutad 
ja krüpteeritud teabevahetusvormide edasiarenda-
mine, on oluline, et korruptsiooni uurimisel rakendataks 
samuti pidevalt arenevaid meetodeid. Virtuaalkeskkon-
nas esinevate korruptsiooniriskide kindlakstegemiseks 
ja kontrollimiseks on vaja võtta kasutusele uued uuri-
misvahendid ning arendada meie uurijate oskusi. Lisaks 
on endiselt suur katsumus meelitada kõrgtehnoloogilise 
taustaga IT-valdkonna spetsialiste avalikku sektorisse 
tööle.

Teiseks tuleks rahapesujuhtumeid uurida ühel ajal kor-
ruptsioonijuhtumitega, samal ajal kui korruptsioonijuh-
tumeid uurides tuleks rakendada rahapesujuhtumite 
uurimise meetodeid (nt jälgida rahavoo liikumist). See-
tõttu peaks STT arendama oma ekspertide finantsuuri-
mise meetodeid ja tehnikat ning suurendama uurijate 
teadlikkust rahapesujuhtumite tunnustest. Rahavoo-
gude liikumise jälgimine on veelgi keerulisem, sest ette-
võtete struktuuriskeemid muutuvad üha keerukamaks 
ning tegelike kasusaajate tuvastamine nõuab uut käsit-
lusviisi.

Korruptsioonikuritegude rahvusvahelistumise tõttu ker-
kivad esile muudki probleemid. Näiteks kui erasektori 
asutused tegutsevad koos riigi omandis olevate ettevõ-
tetega ülemaailmsel turul ja arendavad äritegevust välis-
riikides, on järelevalveasutustes töötavail ametnikel kor-
ruptsiooniohtu hinnates või uurides keeruline koguda 
andmeid erinevatest rahvusvahelistest allikatest. Peale 
selle kujutab rahvusvahelistumine tõsist välismaist alt-
käemaksuohtu, milleks ei tule parandada mitte ainult 
uurimismeetodeid kohalikul tasandil, vaid peab tugev-
dama ka institutsioonidevahelist koostööd ülemaailmsel 
tasandil.

Lõpuks väärib märkimist, et STT pole ainus korrupt-
siooniga tegelev amet. Kõigil Leedu Vabariigi õiguskait-
seasutustel (politsei, piirivalve, tolliamet jne) on oma 
sisekontrolli osakond, mis käsitleb oma ametnike kor-
ruptsioonijuhtumeid.

POOLA
CBA

Millal ning mis seaduse või määruse alusel büroo loodi 
ja kelle ees see vastutab?

Korruptsioonivastase võitluse keskbüroo (CBA) loodi 9. 
juunil 2006. aastal CBA seadusega, mis jõustus 24. juulil 
2006. CBA tegevust kontrollib peaminister või ministrite 
nõukogu liige, eriteenistuste ministrite koordineerija, 
kelle peaminister on ametisse nimetanud.

STT statistika 2018

Alustatud kohtueelsetest menetlustest on 
omavalitsuses toimuvaga seotud 

37%

Alustatud 23 kohtueelsest uurimisest 
puudutatud omavalitsuste arv

14

Kahtlustatavate arv kokku 99

Omavalitsuses juhtival positsioonil olnud 
kahtlustatavate arv

13

Riigihangete tegemise rikkumiste osakaal 
STT alustatud kriminaalasjades

50%

Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade arv 65

Kohtueelsete menetluste keskmine kestus 
(kuudes)

9

Kohtusse edasi saadetud kriminaalasjade arv 28

Kohtus läbi vaadatud STT menetletud 
kriminaalasjade arv

66

Süüdimõistva lahendini jõudnud 
kriminaalasjad

54

Süüdimõistetud isikute arv 61

Teadlikkust tõhustavate kohtumiste ja 
koolituste arv

209

Erasektorist osalenud inimeste arv 1000

Avalikust sektorist osalenud inimeste arv 6000

asutatud 9. juunil 2006
Koduleht www.cba.gov.pl/en 
personal: 1346

Tabel 1. STT statistika 2018. aasta kohta (STT 2018. aasta 
tegevusraporti andmeil)
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Mis on vastutusalad ja peamised ülesanded?

CBA on eriteenistus, mis loodi korruptsiooni vastu võit-
lemiseks avalikus ja majanduselus, eriti avalikes ja koha-
likes omavalitsusasutustes, ent ka võitluseks riigi majan-
dushuve kahjustava tegevuse vastu.

Büroo seadustest tulenevate ülesannete hulka kuuluvad 
eelkõige kuritegude tuvastamine, ennetamine ja avasta-
mine ning kurjategijate vastutusele võtmine, kuid ka:

1)  selliste juhtumite avalikustamine ja ärahoidmine, 
kus avalikke ülesandeid täitvad isikud ei pea kinni 
majandustegevuse piirangutest;

2)  riigikassa või muude avalik-õiguslike organite kulul 
alusetult saadud hüvitiste tagasimaksmist käsit-
levate aluste dokumenteerimine ja nende sätete 
rakendamise algatamine;

3)  varadeklaratsioonide või avalikke ülesandeid täit-
vate isikute majandustegevust käsitlevate aval-
duste õigsuse ja tõesuse kontrollimine;

4)  teatavate seadusesätete eiramise juhtumite avali-
kustamine ning nende otsuste rakendamine, mis 
on seotud järgmiste teemadega: erastamine ja 
turustamine; finantstoetused; riigihankelepingute 
sõlmimine; riiklike finantsasutuste varade võõ-
randamine; riiklikke vahendeid saavad üksused; 
riigikassa osalusega ettevõtjad ning kohalikud 
omavalitsusüksused; soodustuste, lubade, maksu-
vabastuste, muude vabastuste, eelistuste, kvoo-
tide, tariifimäärade, tagatiste ja pangatagatiste 
määramine.

Ennetavad tegevused, mida ei ole CBA seaduses eraldi 
esile toodud, kuid mida viiakse ellu Poolas korruptsioo-
nivastase tegevuse teadlikkuse suurendamise eesmärgil, 
moodustavad samuti olulise osa CBA tegevusest.

Kui palju inimesi büroos töötab?

CBA on Poola väikseim ja ka uusim eriteenistus, kus töö-
tab 1346 ametnikku ja avalikku teenistujat (2019. aasta 
oktoobris).

Alates 2010. aastast on CBA ametnikud pidanud kooli-
tusi valitsuse, avaliku halduse asutuste ja riigikassa osa-
lusega äriühingute töötajaile. Alates 2010. aastast kuni 
2018. aasta lõpuni on korraldatud ligikaudu 700 asutu-
ses üle 1100 kursuse, koolitades üle 53 000 inimese.

CBA lõi ja käivitas avalikult kättesaadava e-õppe plat-
vormi, mis on praeguseks töötanud juba peagu 5 aastat. 
CBA e-õppe platvormi peamine eesmärk on suurendada 
ühiskonna teadmist korruptsioonist. Platvormil on kolm 
õppemoodulit poola ja inglise keeles:

1)  korruptsioon avalikus halduses;

2)  korruptsioon ettevõtluses;

3)  korruptsioonivastane võitlus.

CBA korruptsioonivastase e-õppe platvormi loomise 
algusest kuni 2019. aasta lõpuni on e-õppe koolituse 
läbinud üle 163 000 inimese.

Aastail 2010–2018 avaldas CBA 56 väljaannet (nt „Kor-
ruptsioonivastase võitluse käsiraamat ametnikele“, „Kor-
ruptsioonivastase võitluse käsiraamat ettevõtjatele“ 
jt), mis on e-raamatutena kättesaadavad veebisaidil  
www.cba.gov.pl. 

CBA haldab ka informatiivset ja harivat veebilehte www.
antykorupcja.gov.pl. Veebisait sisaldab hariduslikku 
laadi teavet, mis hõlmab muu hulgas praeguseid mee-
diakajastusi korruptsiooni ja selle vastumeetmete kohta, 
analüüse ja aruandeid ning sotsiaaluuringute tulemusi. 

lõpetatud menetlusi

lõpuleviidud menetlusi

alustatud menetlusi
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Joonis 23. CBA kriminaalasjades kahtlustatavate arv 
kolme aasta vaates (CBA andmeil) 

Joonis 22. CBA kriminaalasjade areng kolme aasta vaates 
(CBA andmeil)

CBA kohtueelsete menetluste areng

Kahtlustatavate arv
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Mis võiks olla büroo kahe viimase aasta suurim korda-
minek?

Üks suurimaid juhtumeid, millega CBA on viimaseil aas-
tail tegelenud, on nn metsik taaserastamine. Kõik algas 
2017. aasta jaanuaris, kui CBA viis lõpule kontrolli sea-
dusloomemenetluste erisätete ja avaliku vara käsuta-
mist käsitlevate otsuste rakendamise üle, mille andis 
välja Varssavi linnapea aastail 2010–2016. Varssavi lin-
napea tegi vaatlusalusel perioodil 1201 otsust Varssavi 
kinnistute taaserastamise kohta.

CBA kontrolli käigus selgus, et 50 taaserastamise juh-
tumist 12 puhul taaserastati kohaldatavaid õigusakte 
rikkudes. CBA tegi kindlaks, et neli Varssavi kesklinnas 
asuvat kinnisvara, millest ühe puhul kehtib ehitusluba 
kõrghoone ehitamiseks koguväärtusega 100 miljonit 
zlotti, müüdi nõuete ülesostmisega tegelevaile isikuile 
enam kui sada korda väiksema summa eest – 852  368 
Poola zlotti.

CBA heidab nendel juhtudel linnale ette (riigikassa sea-
dusjärgse pärija või pärija seadusliku esindajana) mit-
teosalemist niinimetatud pärandusasjadega seotud 
kohtumenetlustes, kus ei võetud endistelt omanikelt 
kinnisvara üle. Sellise tegevusetusega ei saanud riigi-
kassa endale õigust käsutada neid väärtuslikke kinnis-
asju. Isikud, kes sääraseid nõudeid üles ostsid, teenisid 
palju.

CBA ametnikud uurivad praegu prokuratuuri järelevalve 
all ligikaudu 70 juhtumit seoses Varssavi taaserastamise 
kuritegudega, mis hõlmavad ligi 200 kinnisasja. Kõigi 

sellest tulenevate kahjude väärtus on hinnanguliselt üle 
3 miljardi Poola zloti. Toimetatud menetlustega on esita-
tud süüdistus ligikaudu 40 isikule. 

Mis probleemidega riik praegu korruptsiooniküsimustes 
silmitsi seisab?

Meie riik seisab silmitsi järgmiste korruptsiooni ja finants-
kuritegevusega seotud probleemidega: 

1)  maksupettused;

2)  ELi vahendite väljapressimine; 

3)  käibemaksukuriteod; 

4)  karussellpettused; 

5)  väärtusetud finantsinstrumendid; 

6)  ebaühtlane varade deklareerimise süsteem. 

Mis ülesanded bürood lähitulevikus ees ootavad?

Tundlikud valdkonnad on: 

1)  taristu; 

2)  avaliku halduse digiteerimine; 

3)  ELi vahendite kasutamine; 

4)  kaitsesektor; 

5)  tervishoid; 

6)  energeetika; 

7)  keskkonnakaitse;

8)  halduskorruptsioon; 

9)  pangandus; 

10)  piiriülene korruptsioon. 

Kas riigis on ka teisi asutusi, mis uurivad korruptsiooni-
kuritegusid avalikus või erasektoris? Kui jah, siis palun 
kirjeldage lühidalt asutust ja selle vastutusala.

Politsei (Policja) loodi 1990. aastal. Politsei kaitseb ava-
likku korda ja julgeolekut, algatab ja viib ellu tegevusi, 
mille eesmärk on ennetada kuritegusid ja haldusrik-
kumisi, sealhulgas korruptsioonikuritegusid, mille on 
toime pannud kodanikud, ent ka politseiametnikud ja 
riigiteenistujad.

Sisejulgeolekuteenistus (Agencja Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, ABW) loodi 2002. aastal. ABW tuvastab, 
hoiab ära ja võitleb nähtuste vastu, mis ohustavad riigi 
sisejulgeolekut ning põhiseaduslikku korda, eelkõige 
riigi suveräänsust ja rahvusvahelist positsiooni, sõltuma-
tust ja territoriaalset terviklikkust ning riigi kaitsevõimet. 

Üks suurimaid juhtumeid, 
millega Cba on viimaseil 

aastail tegelenud, on nn metsik 
taaserastamine.

Arestitud vara väärtus eurodes

8 000 000

5 300 000

8 800 000 

4 100 000 

6 900 000 

17 657 000 

104 335 000 

CBA

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Tabel 2. CBA kriminaalasjades arestitud vara väärtus 
eurodes (CBA andmeil)
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Peale selle tuvastab, ennetab ja menetleb ABW kuritegu-
sid, sealhulgas korruptsioonikuritegusid, mille on toime 
pannud avalikke funktsioone täitvad isikud, kui nende 
tegevus võib samal ajal ohustada riigi julgeolekut.

Sõjaväe vastuluureteenistus (Służba Kontrwywiadu 
Wojskowego, SKW) loodi 2006. aastal. Tegemist on eri-
teenistusega, mille eesmärk on kaitsta riiki ohtude eest, 
mis ähvardavad riigi kaitsevõimet ja julgeolekut ning ka 
Poola Vabariigi relvajõudude võitlusvõimet ja teisi kait-
seministri haldusalasse kuuluvaid üksuseid. SKW ülesan-
ded on tuvastada, ennetada ja menetleda tegevväelaste 
ning tegevteenistujate ja sõjalise vastuluure ning sõja-
lise luureteenistuse ohvitseride, kuid ka kaitseministee-
riumis töötavate riigiteenistujate toime pandud korrupt-
sioonikuritegusid.

Piirivalveamet (Straż Graniczna, SG) loodi 1990. aastal. 
See amet vastutab Poola riigipiiri (sh merepiiri) kaitsmise 
ja valvamise eest. SG tuvastab, ennetab ja menetleb kuri-

tegusid ning haldusrikkumisi, sealhulgas korruptsiooni-
kuritegusid, mille on toime pannud tema ametnikud ja 
riigiteenistujad seoses ametikohustuste täitmisega.

Sõjaväe eripolitsei (Żandarmeria Wojskowa, ŻW) 
loodi 2001. aastal. Asutus tuvastab, avalikustab ja võtab 
vastutusele kuritegusid ning haldusrikkumisi, sealhulgas 
korruptsioonikuritegusid, mille on toime pannud sõja-
väelased, riigiteenistujad või muud isikud (kui kuritegu 
on toime pandud sõjaväeüksustes või nende territooriu-
mil). 

Riiklik maksuamet (Krajowa Administracja Skar-
bowa, KAS) loodi 2016. aastal. KAS on spetsiaalne valit-
susasutus, mis nõuab sisse makse ja tollimakse, kaitseb 
riigikassa huve ning kaitseb Euroopa Liidu tolliala. KAS 
tuvastab, avalikustab ning ennetab maksukuritegu-
sid ja korruptsioonikuritegusid, mille on toime pannud 
KASi ametnikud ja ohvitserid, ning võitleb nende vastu, 
samuti ennetab rahapesu ja terrorismi rahastamist.
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Kahtlustatavate taust
Allpool toome esile prokuratuuri saadetud kriminaal-
asjades kahtlustatavate tausta üldiseid andmeid. Loo-
mulikult pole need joonised põhjapaneva infoga, vaid 
käsitlevad teatud aastail konkreetseid menetlusi ja neid 
läbinud kahtlustatavaid. Sellegi poolest võtsime luubi 
alla kahe viimase aasta 37 prokuratuuri saadetud krimi-
naalasja ning nendes kahtlustatavad inimesed. 

Kui 2016.–2017. aastal prokuratuuri saadetud 308 kaht-
lustatavast oli mehi 86% ja naisi 14%, siis oli 2018.–2019. 
aastal prokuratuuri saadetud 159 kahtlustatava seas 
mehi 64% ja naisi 36%.

Joonis 24. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud 
kahtlustatavate jagunemine soo järgi 

Samade kahtlustatavate hulgas on 18–24aastaseid 1%, 
25–29aastaseid 0%, 30–39aastaseid 11%, 40–45aasta-
seid 55% ja üle 55aastaseid 33%. Seega moodustavad 
99% kahtlustatavatest üle 30 aasta vanused inimesed.

Kodakondsuse järgi jagunesid 2018.–2019. aasta kaht-
lustatavad nõnda: 88% on Eesti Vabariigi kodakondsu-
sega, 8% Vene Föderatsiooni, 1% Soome, 1% Gruusia 
ja 2% määratlemata kodakondsusega. Kahel varasemal 
aastal oli kahtlustatava seas 72% Eesti Vabariigi koda-
kondsusega inimesi.

Viimasena vaatame 2018.–2019. aasta kahtlustatavate 
haridust. 50% kahtlustatavaist on kõrgharidusega, 18% 
keskharidusega, 27% keskeriharidusega, 4% põhiharidu-
sega, 0% rakenduskõrgharidusega; 1% kahtlustatavate 
haridus pole teada. Kahe varasema aastaga võrreldes 
on kõige suurem muutus toimunud kõrgharidusega ini-
meste vaates, nimelt oli 2016.–2017. aastal kahtlustata-
vaist 23% kõrgharidusega, 26% keskharidusega ja 31% 
keskeriharidusega.

Joonis 27. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud 
kahtlustatavate jagunemine hariduse järgi 
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Joonis 25. 2018.–2019. aasta jooksul prokuratuuri saade-
tud kahtlustatavate jagunemine vanuse järgi

Joonis 26. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud 
kahtlustatavate jagunemine kodakondsuse järgi 
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“Paljud jahivad õnne, nagu hajameelne mees ajab taga oma kaabut, kuigi see on tal käes või peas.” 
James Sharp 

2018. –2019. aastal prokuratuuri saadetud 
kriminaalasjades kahtlustatavad soo järgi

2018.–2019. aastal prokuratuuri saadetud kriminaa-
lasjades kahtlustatavad kodakondsuse järgi

2018.–2019. aastal prokuratuuri saadetud kriminaa-
lasjades kahtlustatavad hariduse järgi

2018.–2019. aastal prokuratuuri saadetud 
kriminaalasjades kahtlustatavad vanuse järgi
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ennetus
Kahe viimase aasta jooksul oleme panustanud tead-
likkuse tõhustamisse palju energiat eelkõige sooviga 
avardada inimeste teadmist ja oskust ohtusid märgata, 
neid teadvustada ning osata neist seetõttu paremini hoi-
duda. Parendamaks võimalusi käsitleda korruptsiooni 
puudutavaid teemasid gümnaasiumi õppeprogrammi-
des, büroo initsiatiivil valmis kolm õppefilmi koos õpe-
tajaid abistava õppematerjaliga.  Filmide stsenaariumid 
käsitlevad noortele eakohaseid ja elulisi situatsioone: 
juhtimisõiguse taotleja sõidueksam, terviseseisundi hin-
damine enne kaitseväe teenistusse asumist, 16-aastase 
noore vastutus kohalike omavalitsuste valimisel. Filmik-
lipid ja õppematerjalid on leitavad politsei kodulehelt 
aadressil 

https://www.politsei.ee/et/juhend/ennetusalased-ma-
terjalid/korruptsioon. 

Joonis 28. Büroo panustamine ennetustegevusse ning 
kohtumised viie viimase aasta jooksul

Mida saame teha, et elu eestis muutuks 
veel paremaks? Küsime arvamust.
Vana tõde on, et kunagi ei ole ressurssi üle ja alati jääb 
seda puudu, ning sellest tulenevad ka prioriteedid. Kor-
ruptsioonivastase tegevuse vaatenurgast on mõistetav, 
miks on politseijõud keskendunud avalikus sektoris 
toime pandud rikkumistele, sest see on kõigi meie ühine 
n-ö viljasalv, kust me soovime vahendeid eluks vajaliku 
jaoks võrdsetel alustel ning abivajajaid toetades. Tänu 
sellele prioriteetsule oleme harjunud rääkima korrupt-
sioonist ja mõistma seda kui avaliku sektori pahet ning 
seostanud seda riigiametite, kohalike omavalitsuste ja 
teiste avalikke teenuseid pakkuvate struktuuridega ning 
nendes töötavate ametnikega. Oluliselt vähem seos-
tame korruptsiooni erasektoriga, mis on aga eksitav, 

sest üks ei saa ilma teiseta; nad on majandustegevuse 
kaudu juba ammu teineteisega tihedalt seotud. Lisaks 
on kõiki meid puudutavad valdkonnad, nagu sport ja 
kultuur, milles on avalik ja eraraha tihedalt läbi põimu-
nud, aga kus me samas eeldame ning soovime ka nen-
des valdkondades võrdset kohtlemist, läbipaistvust ja 
ausat mängu. Ühiskonna tervise huvides ei saa me jätta 
tähelepanuta ühtegi valdkonda, sest pahatahtlikkuse 
ja omakasupüüdlikkuse batsillil on kombeks levida ja 
oma nakkust jõudsalt edasi anda. Sellisest arusaamast 
tulenevalt on korruptsioonikuritegude büroo püüdnud 
eelkõige ennetuse aspektist jõuda erinevate valdkonda-
deni, et saada esmalt ülevaadet probleemide ulatusest 
ja kitsaskohtadest, ning seejärel suunata võimalikult 
otstarbekalt enda olemasolevaid ressursse ja kaasata 

iga valdkonna koostööpartnereid. On hea meel tõdeda, 
et meil on häid koostööpartnereid üsna palju, nt ärisek-
torist Circle K ja Eesti Raudtee, spordivaldkonnast Eesti 
Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus ning eri spordi-
alade alaliidud, kultuurivallast menuseriaali „Õnne 13“ 
stsenaariumi eest vastutajad. Seda loetelu võib jätkata, 
sest ettevõtete, asutuste ja inimeste nimekiri on julgus-
tavalt pikk.

Käesolev rubriik sisaldab artiklite kogumit meie ja meie 
koostööpartnerite pingutustest korruptsiooni tõkesta-
misel eri valdkondades, näidates suunda ning võimalusi 
ausa elu- ja ettevõtluskeskkonna eest seismisel.

Circle K tegevus korruptsiooni 
ennetamiseks erasektoris 

Nele Laidvee

Circle K Eesti ASi õigusnõustaja ja õigusliku vastavus-
kontrolli juht

Circle K on üks suurimaid mootorikütuste jaemüüjaid 
Eestis, tegutsedes ööpäeva ringi avatud 78 teenindus- ja 
automaatjaamas ning mugavuspoes. Meil on üle 700 töö-
taja ja sadu tuhandeid kliente. Kuulume rahvusvahelisse 
Alimentation Couche-Tardi kontserni, mille peakontor on 
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“Vigade tunnistamine teeb sotid selgeks ja tõestab, et oled targemaks saanud.” 
Arthur Guiterman 

oluliselt vähem seostame 
korruptsiooni erasektoriga, mis 

on aga eksitav.
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Kanadas ning teenindusjaamad ja poed Euroopas, Põh-
ja-Ameerikas ning Aasias.

Circle K alustas Eestis tegevust 1991. aastal Statoili nime 
all, olles tol ajal Norra suurima riigiettevõtte tütaräri-
ühing. Eestis oleme algusest peale pööranud tähelepanu 
meie äritegevuse eetilisusele ja põhjamaiste väärtuste 
juurutamisele. See töö on olnud pidev ja süsteemne. 
Tõenäoliselt see, et ettevõtet on tunnustatud kui Eesti 
mainekaimat jaemüüjat või armastatuimat tootemarki, 
on tingitud ka Circle K eetilisest ärikultuurist, mida meie 
töötajad kannavad. 

Ettevõtte kultuur tekib ühistest normidest, mida tööta-
jad mõistavad ja järgivad. Need normid ei ole iseene-
sestmõistetavad, vaid neid tuleb selgelt defineerida ja 
sihikindlalt oma tegevuses juurutada. Oleme ärieetika 
integreerinud ettevõtte igapäevaellu nii tööd regulee-
rivate dokumentide hulka, koolitustesse kui ka töötaja 
tulemuste hindamisesse. Ühised eetikareeglid kehtivad 
kogu Circle K grupis ning kõigile töötajaile nende posit-
sioonist sõltumata. Eetikareeglid sätestavad, milline on 
ettevõtte poolt oodatud õige ja hea käitumine. Niisu-
gune selge eetikareeglite fikseerimine on väga oluline 
olukorras, kus töötajail on erinev taust ja eelnev koge-
mus sellest, mis on lubatud ja mis mitte.

On leidnud kinnitust, et töötajail on lihtsam sisse elada, 
kui neile kohe tööle asudes on selge, mis väärtustest 
ettevõte lähtub ning mida töötajailt oodatakse. Samuti 
teavad töötajad, mida oodata tööandjalt. Niiviisi tekib 
avatud ja turvaline ning väärtustest juhitud töökesk-
kond, mida töötajad kõrgelt hindavad.

Sama kehtib koostööpartnerite kohta. Seome oma 
eetikakoodeksi ja kohustuslikud korruptsioonivastased 
klauslid lepingutesse, tehes sellega koostööpartnereile 
lihtsalt arusaadavaks, kuidas meie ise käitume ning mil-
list käitumist ootame koostööpartnerilt. Avatus ja sel-
getest reeglitest lähtumine on taganud tulemusliku ja 
vaidlusteta koostöö.

Eetilise äritegevuse aluseks on meie ettevõtte näitel 
järgmised põhimõtted ja tegevused:

1)  ühine ja selgelt sõnastatud eesmärk, miks me oma 
igapäevast tööd teeme. Circle K on sõnastanud 
oma eesmärgiks „Let’s make it easy“ – teeme oma 
klientide elu lihtsamaks. Seda ühist eesmärki arves-
tatakse kõiki tegevusi plaanides ja ellu viies, ka sise-
misi protsesse välja töötades;

2)  kokkulepitud tegutsemispõhimõtted, kuidas me 
oma tööd teeme. Circle K on sõnastanud oma põhi-
mõtteks „ACT with PRIDE“ – tee ja tunne uhkust. Tun-

neme uhkust oma inimeste, oma tulemuste, oma 
parendus- ja arenguvalmiduse ning ettevõtlikkuse 
üle; 

3)  ühtne eetikakoodeks, mis sätestab ettevõtte ja 
iga isiku käitumisnormid, mida peame õigeks ja 
mille täitmist ootame igalt töötajalt. Lisaks korrupt-
sioonivastasuse reeglitele sisaldab eetikakoodeks 
muuhulgas juhiseid, kuidas kohelda kliente ja kaas-
töötajaid, mitte sattuda huvide konflikti, kasutada 
tööandja vara ja töödelda äriga seotud informat-
siooni. Töötajad allkirjastavad eetikakoodeksi töö-
lepingu sõlmimisel, samuti läbivad igal aastal eetika 
e-õppe ning osalevad eetika klassiruumikoolitustel. 
Eetikakoodeksi põhisätted on trükituna töötajaile 

kättesaadavad nii kontoris kui ka teenindusjaama-
des koos juhendmaterjaliga, kuidas käituda eetiliste 
kahtluste korral (sh e-post, kuhu saata vihjeid); 

4)  avatuse soodustamine ettevõttes. Igale töötajale 
on antud selge sõnum, et julgustada neid olema 
avatud ning tõstatada eetikaga seotud küsimusi ja 
anda vihjeid, kui töötajal tekib kahtlus mingi tege-
vuse õiguspärasuses või eetilisuses. Soovi korral 
võib töötaja jääda anonüümseks. Vihjete uurimiseks 
on ettevõttes selge protsess ning vihjeandjaid ei kiu-
sata taga. Ettevõtte juhtkond praktiseerib avatuse 
põhimõtet ka avatud uste poliitikaga – töötaja võib 
alati oma murega pöörduda oma juhi poole kuni 
peadirektorini välja ning seda peetakse oluliseks 
ettevõtte igapäevatöös; 

5)  korruptsioonivastased klauslid koostööpartneri-
tega sõlmitavates lepingutes, milles rõhutatakse alt-
käemaksude andmise, vastuvõtmise ja vahendamise 
keelatust. Koostööpartnerite valimisel teeme tausta-
kontrolli ning ei sõlmi lepinguid ettevõtjatega, kelle 
käitumine või taust ei vasta meie eetikanõudeile. 
Koostööpartnerid võivad samaaegu olla kindlad, et 
meie ettevõttes kehtivad teatud põhimõtted univer-
saalselt ning ei sõltu konkreetsest Circle K töötajast, 
kellega nad suhtlevad;

6)  selged reeglid kingituste ja võõrustamiste kohta 
eetikakoodeksis. Me ei võta koostööpartnereilt 
vastu ega tee neile kingitusi (v.a ettevõtte sümboo-

avatus ja selgetest reeglitest 
lähtumine on taganud 

tulemusliku ja vaidlusteta 
koostöö.
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likaga meened). Väärtuslikuma kingituse tagastame 
kinkijale või juhul, kui see oleks solvav, ei jää kingitus 
personaalselt töötajale, vaid läheb kontoritöötajate 
vahel väljaloosimiseks. Ka võõrustamised (kutsed 
õhtusöökidele, kontsertidele, kliendiüritustele) 
peab töötaja enne aktseptimist kooskõlastama oma 
juhiga ning osalemine on lubatud, kui sellel on selge 
äriline sisu. Majutus- ja transpordikulud katab võõ-
rustamiskutsete korral reeglina Circle K. Nende pii-
rangute eesmärk on tagada, et Circle K töötajail säi-
liks erapooletus suhetes koostööpartneritega ning 
nad ei tunneks end mõjutatuna tegema otsuseid, 
mis ei pruugi olla Circle K parimates huvides.

Kõige tähtsamaks pean hea ärikultuuri saavutamisel 
seda, et ettevõtte tippjuhtkond lähtuks järjekindlalt oma 
tegudes eetikanõuetest, mille ettevõte on kehtestanud 
ja mille täitmist ootame kõigilt töötajailt. Eeskuju on 
parim õpetaja.

Mitte vähem oluline ei ole pidev töö ettevõtte väärtuste 
ja eetikanõuete juurutamisel praktikas – eetikakoodeks 
ei ole dokument, mis on kunagi allkirjastatud, kuid mida 

rohkem vaja ei lähe. Vastupidi, eetikakoodeksi põhimõt-
teid tuleb korrata ning teha praktilisi harjutusi, kuidas 
koodeksit rakendada. See tagab, et reaalsetes halli ala 
olukordades, kus on mitu võimalikku käitumisvarianti 
ning tuleb langetada õige käitumise otsus, on töötajail 
meeles meie väärtused ja põhimõtted, millest lähtuda. 

Eestis on kuni viimase ajani eetikakoodeksi rakenda-
misel olnud peamine vältida korruptsiooni – oleme 
teinud praktilisi harjutusi, kuidas ära tunda korrupt-
siooniohtlikke olukordi, jaganud teavet selle kohta, mis 
korruptsioonijuhtumeid on esinenud nii avalikus kui ka 
erasektoris, ning selgitanud korruptsiooniga kaasne-
vaid negatiivseid tagajärgi. Õnneks on Eestis selles vallas 
olukord märgatavalt paranenud ja see, mida peetakse 
ühiskonnas normaalseks ärikultuuriks, on üha rohkem 
sarnane sellega, mida peame oma eetikakoodeksis luba-
tavaks käitumiseks. 

Samas on hakanud järjest tähtsamaks muutuma eetika-
koodeks töösuhete kontekstis – kuidas tagada, et töö-
tajail on hea töökeskkond, kus suhtutakse üksteisesse 
lugupidamisega ning kedagi ei diskrimineerita ja keegi 
ei tunne end kiusatuna. Organisatsiooni üldine avatus 
eetiliste dilemmade arutamisel on aidanud kaasa ka sel-
lele, et töötajad julgevad tõstatada enda töökeskkonda 

ja -suhteid puudutavaid teemasid ning neid saab opera-
tiivselt lahendada. 

Circle K kogemuse põhjal võib öelda, et õigete ja selgete 
väärtuste järjekindel juurutamine ettevõttes aitab kaasa 
majandustulemuste paranemisele, töötajate rahulolu 
kasvule ja ühiskonna heaolule tervikuna.

Miks halvad juhtumid tegelikkuses kasuks 
tulevad? 

Taavi Saat

ASi Eesti Raudtee riskijuhtimise ja siseauditi osakonna 
juhataja

Miks halvad juhtumid tegelikkuses kasuks tulevad? Ikka 
selle pärast, et nendest üldjuhul õpitakse ja neid tahe-
takse tulevikus vältida. Ega me ju eriti sellele ei mõtle, 
et meie organisatsioonis, ettevõttes, ametis või asutuses 
võidakse toime panna pettuseid või korruptsiooni. Eesti 
Raudtee konteksti silmas pidades tulid toimepandud 
korruptsiooni- ja pettusejuhtumid meile abiks väärtus-
põhisele juhtimisele üleminekul selliselt, et praegu me 
deklareerime avalikult ja valjusti oma väärtuseid, millest 
me lähtume. See on aidanud muuta ja kujundada töö-
tajate suhtumist sellesse, mida nad teevad, miks nad 
teevad ja kuidas nad tegutsevad, et tegevused oleksid 
läbipaistvad ning täidaksid eesmärke.

Kaheksa põhjust, miks on pettuse ja korruptsiooni 
ennetamine ausa ettevõtluse seisukohast oluline:

1)  usaldus ja maine. Kliendid ja partnerid soovivad 
teha äri ning olla tehinguis usaldusväärse ette-
võtte ja organisatsiooniga. Kui usaldus on ettevõ-
tete ja organisatsioonide keskmes, on seda lihtne 
ära tunda ning sellel on pikaajaline kasutegur. 
Ettevõtte või organisatsiooni maine on see, mida 
usaldatakse ja mille põhjal tehakse olulisi otsuseid. 

Kliendid teavad, et saavad tugineda pakutavatele 
tingimustele, võimetele ja väärtusele, ning nad 
tunnevad end igas olukorras väärtustatuna. Sama-
moodi eeldab omanik, et juhtkond täidab oma äri- 
ja sotsiaalseid eesmärgid parimal võimalikul viisil 
ning ausalt. Klient ja omanik peavad usaldama juht-

eeskuju on parim õpetaja.

praegu me deklareerime 
avalikult ja valjusti oma 

väärtuseid, millest me lähtume. 
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konda ning juhtkonna roll on kaitsta ettevõtte või 
organisatsiooni mainet. Sageli on ettevõtte maine 
suurema rahalise väärtusega kui vara või teenitavad 
rahavood;

2)  rahulolev töötaja. Enamik inimesi soovib töötada 
hea mainega ettevõttes. Hea mainega ettevõtte 
või organisatsiooni töötaja on kindlasti õnnelikum 
ja panustab rohkem eesmärkide täitmisesse. Paljud 
inimesed lähevad hommikul tööle sooviga teha 
head tööd ning nad töötavad õnnelikumalt selle 
heaks, kes on ausameelne, kui selle jaoks, kes palub 
neil omaenda põhimõtetega vastuollu minna; 

3)  kvaliteet. Panustamine ettevõtte juhtimiskultuuri 
näitab, et ettevõte on pühendunud ja hoiab oma 
mainet ning väärtusi. Kõrgema juhtimiskvalitee-
diga ettevõtted ja organisatsioonid on pikka aega 
teistest keskmiselt edukamad;

4)  pikaajaline vaade. Lühiajaliste võitude ja pikaaja-
lise edu vahel tuleb leida sageli kompromisse, kuid 
ausalt käitumine on tavaliselt kooskõlas pikaajalise 
vaatega. Ükskõik, mis valdkonnas tegutsetakse, 
tekivad võimalused ebaausalt käitudes nn nurki lõi-
gata ja/või probleeme vältida. Teisisõnu võib õigesti 
käitumine põhjustada esialgu rohkem probleeme, 
kuid lõpuks tasub ausus ära. Äri on pikaajaline tee-
kond ja edukad on tavaliselt just tugeva pikaajalise 
väljavaate ja visiooniga ettevõtted;

5)  ettevõtte sotsiaalne vastutus ja parem ettevõt-
tekultuur. Praktika on näidanud, et hea maine ja 
valitsemiskultuuriga ettevõtted on tavapärasest 
suurema sotsiaalse vastutusega. Tähtsad on vas-
tutustundlikkus ja lugupidamine enda, töötaja, 
keskkonna ja omanike ootuste vastu. Eesti Raud-
tee ei saakski teistmoodi tegutseda. Kaugel ei ole 
ajad, kui me ootame sarnast käitumist ka kõigilt 
meie koostööpartnereilt; mitte ainult meie ei hooli, 
vaid hoolivad ka meie kliendid ja koostööpartne-
rid. Eesti Raudtee soovib, et meist jääks maha posi-
tiivne jalajälg kõiges, mida me teeme. Sotsiaalsel 
vastutusel on väga suur mõju ettevõtte või orga-
nisatsiooni mainele ja hea ettevõtte kultuur toob 
meile tööle turu väärtuslikumad töötajad;

6)  väärtuse loomine. Üldjuhul on ettevõtted loodud 
väärtuse (loe: kasumi) loomiseks, kuid eetiliselt 
tegutsevais ettevõtteis vaatavad inimesed väär-
tuse loomist mitmel viisil – ettevõtte kasumlikkus 
on ainult üks neist eesmärkidest. Väärtuspõhise 
juhtimisega ettevõttes või organisatsioonis tunne-
vad töötajad kohustust luua kasumile lisaks väär-

tust klientidele, olla töökohal innovaatilised, täita 
hoolsalt oma tööülesandeid, mõelda, milline on 
nende jalajälg keskkonnale jne; 

7)  valmidus muutusteks. Ettevõtetes, kus tegutse-
takse ausalt, on lihtsam muutusi ellu viia, kuna neil 
pole midagi varjata. Igasuguste muutuste elluviimine 
võib päevavalgele tuua varasema väärkäitumise; 

8)  austus. Hoolimata tiitlitest, vanusest, soost, ras-
sist, positsioonist või muudest erinevustest tuleb 
kohelda kõiki austusega. See kehtib nii töötajate 
kui ka üldsuse kohta. Eelkõige peavad eeskuju näi-
tama just juhid, kes on alati valmis kuulama teiste 
arvamusi. Töötajailt tagasiside saamine ja selle 
arvestamine erinevate vaatenurkade mõistmiseks 
on oluline vajalike tegevuste parendamiseks ja sea-
tavate eesmärkide täitmiseks.

Miks on üldse vaja pettust ja korruptsiooni enne-
tada?

Kui lähtuda avalikust sektorist (selle mõiste alla liigitan 
ka riigiosalusega äriühingud ja sihtasutused), siis ärgem 
unustagem, et hallatakse riigi vahendeid, teisisõnu meie 
endi raha ja vara, ning enda varasse tuleks hoolikalt suh-
tuda isegi siis, kui see esmajoones natuke kauge tundub. 
Öeldakse, et enda vahenditega tee, mida tahad, kuna 
kahjusaajaks oled sa ise või halvimal juhul ka sinuga seo-
tud isikud. Avalike ja teiste vahendite käitlemisel tuleb 
lähtuda kindlasti teistsugustest nõuetest. 

Aja- ja rahakulu pettuse ja korruptsiooni ennetamise 
meetmete kehtestamisel

Kindlasti tekib küsimus, kui palju aega ja raha kulub 
pettuse ning korruptsiooni ennetamise meetmete võt-
miseks. Vastus sellele on, et kui hakata ümardama Eesti 
Raudtee tulusid ja kulusid, on see kulu 0. Soov ja taht-
mine midagi muuta ning võtta meetmeid selleks, et tule-
vikus oleks väärtegude toimepanek raskem, ei maksa 
midagi.

Ülesanded pettuse ja korruptsiooni ennetamisega 
seotud sisekontrolli meetmete loomisel ja kehtesta-
misel

Kõige parem päästik ettevõttes või organisatsioonis pet-
tuse ja korruptsiooni ennetamiseks on toimunud intsi-
dendid ja väärteod, ent ka siis on hulgaliselt probleeme, 
millega tegelda:

1)  kuidas panna juhte mõistma, et teema on oluline, 
ja küsima endalt:
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a) kas meie ettevõttes võidakse pettuseid ja korrupt-
siooni toime panna;

b) kas tegelikkuses kontrollid töötavad või mitte;

2)  juhid ei taha alati võtta vastutust ja meetmete võt-
misel omaniku rolli;

3)  juhid peavad muuta mõttemalle ning viima ees-
märgid töötajateni;

4)  saadakse puudulikult aru meetmete vajalikkusest 
– miks meil neid vaja on (eriti olukorras, kus väärte-
gusid ei ole avastatud);

5)  saadakse aru, kui avatud ettevõte üldse pettustele 
ja korruptsioonile on;

6)  töötajad küsivad endalt, kas neid kahtlustatakse;

7) väärtused ja eetika tunduvad väga kaudne teema 
töötajaile; kui nad arvavad, et juhid kindlasti varas-
tavad, siis teeb see sõnumi levitamise keeruliseks;

8)  juhid ei suuda näidata asjakohast eeskuju;

9)  teemat käsitletakse sageli vormiliselt, mitte sisuliselt;

10)  kopeeritakse teisi, mõtlemata sellele, mis on ette-
võtte tegelikud vajadused;

11)  saadakse aru, et majandushuvide deklareerimine 
ja vihjeliin on piisavad meetmed korruptsiooni 
ning pettuste ärahoidmisel;

12)  võimalike pettuse- ja korruptsioonijuhtumite esi-
letulekut kardetakse ja varjatakse ning nendest ei 
räägita avalikult.

Eesti Raudtee praktikale tuginedes saab öelda, et kui 
juhid peavad teemat tähtsaks ja hakkavad sellega sisu-
liselt tegelema, on meetmete väljatöötamine ja võtmine 
juba väikeste võitude saamine. 

Pettused ja korruptsioon ei ole ainult avaliku sektori 
probleem

Kui räägitakse korruptsioonist, siis eeldatakse, et see on 
ainult avaliku sektori probleem, kuid kui vaadata kor-
ruptsiooni kuritegude statistikat, siis on üks pool tavali-
selt siiski erasektor, mis tähendab, et erasektor peaks sar-
naselt avaliku sektoriga korruptsiooni ära hoidma. Eesti 
Raudtee kogemusele tuginedes on teenused, milles on 
tuvastatud väärtegusid (k.a avalikkusele teada korrupt-

sioonijuhtumid), muutunud odavamaks, kuna sinna on 
tekkinud konkurents. Seega on ametnikule või riigi äri-
ühingu töötajale hüve andmisel tagajärjed, kuna sellega 
vähendatakse konkurentsi ja juurutatakse ebaausust 
toetavat tava. Aus ja eetiline valitsemis- või juhti-
miskultuur on üks pikaajalise edu eelis, kuna ausalt 
tegutsemine suurendab konkurentsi.

Mõned soovitused

1.  Ärge alahinnake eetika ja väärtuste osakaalu – 
ennetus saab selle sisulisest rakendamisest alguse.

2.  Juhi roll on väga oluline väärtuspõhise juhtimise 
korral – kui olete juht, siis näidake eeskuju.

3.  Konsulteerige väliste osalistega pettuste ja kor-
ruptsiooni ennetamise meetmete väljatöötami-
seks – ärge kartke suhelda õiguskaitseametitega.

4.  Olge järjepidevad ja veenduge, et süsteem töötab 
reaalselt, mitte ei ole ainult paberil kirjas.

5.  Võtke aega, kuna muutused ei tule kiiresti.

6.  Elimineerige juhtimise monopol. 

7.  Põhjendage juhtimisotsuseid (k.a tippjuhtkond).

8.  Tagage, et tegevused ja otsused oleksid läbipaist-
vad.

9.  Ärge kartke kontrollida. 

10.  Ärge varjake väärtegusid, vaid rääkige neist avali-
kult.

11.  Väärtegusid tuleb menetleda avalikult, sest muidu 
tegutseb väärteo toimepanija samamoodi mõnes 
teises ettevõttes varjatult edasi.

Me töötame aktiivselt selle nimel, et pettuse ja korrupt-
siooni ärahoidmise meetmed oleksid mõjusad ja tõhusad, 
ning võtame pidevalt uusi meetmeid, kuna hoolimata 
tehtud tööst eksisteerib endiselt pettuse ja korruptsiooni 
risk. Kõigi töötajate väärtuseid me muuta ei suuda, kuna 
töötajate käitumist juhib pidevalt mingi vajadus. Küll 
saame aga öelda, et tänapäeval on pettuse ja korrupt-
siooni toimepanek ettevõttes keerulisem, kui see oli enne 
korruptsiooniennetusprogrammi rakendamist.

Kuna targad pidid õppima teiste vigadest, siis loodame, 
et Eesti Raudtee kogemustest on abi. Lõpetuseks kiidan 
ja tänan neid, kes on kaasa aidanud: Kaitsepolitseiametit, 
keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude bürood, 
ASi Eesti Raudtee töötajaid, juhatust, nõukogu ja audi-
tikomitee liikmeid, MTÜ-d Korruptsioonivaba Eesti ja 
temaga seotud inimesi ning koolitajaid, kes on käinud 
avamas meie silmi ja jaganud kuldaväärt soovitusi.

Kui juhid peavad teemat 
tähtsaks ja hakkavad sellega 

sisuliselt tegelema, on meetmete 
väljatöötamine ja võtmine juba 

väikeste võitude saamine. 
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Kuidas me Mare Petersoni korruptsiooni 
eest vangi panime?

Andra Teede

Teleseriaali „Õnne 13“ stsenarist

Kui ma 2014. aastal „Õnne 13“ stsenaristiks tööle läksin, 
olin just saanud 25aastaseks ja ainult kuu aega tagasi 
teatrikooli lõpetanud. Enda arvates oli mul muidugi 
väga lai silmaring ja nupukas pea, aga ega ma muud kui 
25aastaste teatritudengite elu ei teadnud. 

„Õnne 13“ tegelastest ei olnud aga mitte ükski kunstnik 
ja väga vähesed olid üldse alla keskea. Meedias kirjutati 
sel ajal peamiselt, et küll mul läheb raskeks nende kõige 
vanemate tegelaste, Alma, Laine, Krissu ja teiste pen-
sionäridega, aga ausalt öeldes on see vanainimese lora 
täiesti tehtav. Kui häda käes, läksin kohvikusse ja kuula-
sin muttide lobisemist kõrvallauas ning panin kõik kirja. 

Kõige raskemad või tegelikult lihtsalt kõige rohkem eel-
tööd on nõudnud teemad, kus peab olema täpne. „Õnne 
13“ on juba selline sari, et vaataja eeldab, et see peegel-
dabki Eesti elu. Näiteks kui päris maailmas tuleb euro, 
siis tuleb ka sarjas euro; kui on valimised, siis on need ka 
meil. Kui jurist räägib stseenis põllumehega servituudi 
seadmisest, ei saa see olla minu isiklik väljamõeldis, vaid 
peab käima nagu päriselt. Jah, muidugi, sari on ikkagi 

kunst ja kunst on kontsentraat, kunst on liialdatud, aga 
samas peavad klotsid olema õiged. 

Seda, et me just päevapoliitika ja jooksva Eestiga tegeleme, 
peangi ma „Õnne“ olulisimaks omaduseks ja edu pandiks. 
Muidu on „Õnne“ seep nagu seep ikka, minnakse seal kokku 
ja lahku, aga sarja teeb eriliseks, et need armulõõmad võik-
sid toimuda päriselt. Me võiksimegi peaaegu olla päriselt. 

Kui nüüd minu piiratud teadmiste juurde tagasi tulla, siis 
see servituudi seadmise näide on hea, sest tegemist oli 
tõelise peavaluga. Idee maatülidest kirjutada sain ma oma 
sugulaste käest, kes sama jamaga tegelesid, aga polnud 
ma varem kunagi isegi seda sõna – servituut – kuulnud. 
Õnneks jõudsid kuuldused mu rumalusest Maa-ametini, 
mille töötajad hea meelega mulle nii mõnegi mahlaka ser-
vituuditeemalise loo jutustasid. Seda valemit olengi ma 
kasutama hakanud ja selle eest olen väga tänulik.

Koostöö keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude 
bürooga algas minu jaoks laias laastus sarnaselt. Me olime 
juba mõnda aega mänginud liiniga, kus Morna linnapea 
Oliver-Sten müüs liiga leebetel tingimustel kohalikule 
magnaadile Margnale tüki linna maad. Vastu sai ta kingi-
tuseks osaluse tehases, mis sinna ehitati. Korruptsioon oli 
silmaga näha isegi minule, kes ma seadusi sõna-sõnalt ei 
tunne. 

Et asi edasi liiguks, oli vaja midagi suuremat. „Õnnes“ on 
tihti probleem sellega, et huvitavad lood kerkivad küll üles, 
aga sama kiiresti unustatakse need ka ära ja kulminatsioon 
jääb kahjuks olematuks. Korruptsiooniga läks aga vastu-
pidi ja väiksest kõrvalliinist arenes kahe hooaja kõige suu-
rem teema, mille lõpuks Mare Peterson üldse vangi läks. 

Keskkriminaalpolitsei nõustas mind korduvalt korrupt-
siooni teemadel ja kokkuvõttes saime me vastastikku kasu-
likud olla. Ilmselgelt oli nende soov levitada sõna, eriti kuna 
me alustasime 2017. aastal enne esimesi valimisi, milles ka 
16aastased osaleda võisid. Jah, 16aastased ei ole muidugi 
„Õnne 13“ peamine sihtrühm, aga noored meid ikkagi vaa-
tavad, ja mida rohkem asjast rääkida, seda enam see rahva 
ühises teadvuses on. 

Õnne tänava Mare lugu arenes paljude etappide kaudu, 
millega korruptsioonivastane büroo ilmselt päris poliiti-
kuid taga ajades pidevalt kokku puutub. Tema vastu raken-
dati jälitustegevust, ta läbis kohtu, mõisteti süüdi, viidi 
vanglasse ja lasti sealt ka välja. Järgnes rehabiliteerimine 
ning tagasi kodusesse keskkonda sulandumine, mis ei ole 
vähem tähtis. 

Vanglastseene saime filmida vanas Tallinna Vanglas, mis 
eelmisel kevadel oli alles tühjaks kolitud, nii et ühes kamb-
ris kasvas veel tassikese sees kellegi kinnipeetava rohe-

Teleseriaali Õnne 13 võtted (Foto: Kairit Leibold / ERR )



45

line sibul. Need osad saavutasid muidugi võimsa reitingu, 
aga kui üldisemalt arvudest rääkida, oli Mare kannatuste 
perioodil „Õnne 13“ episoodi vaatajaid keskmiselt 140 000 – 
150 000. Kui arvestada ka järelvaatamisi, nägi ühte osa üle 
200 000 inimese. 

Nii suurt, eestlastest umbes 20-protsendilist publikut saa-
vutavad vähesed kanalid, mille kaudu oma sõnumit edas-
tada, nii et kindlasti oli laiem korruptsiooniteemaline teavi-
tus täiesti olemas. Täpselt ma seda mõõta ei oska, aga sarja 
poole pealt võin küll öelda, et Mare karakter on teinud 
läbi kindla muutumisjoone ja ma ise autorina tunnen, et 
räpased poliitikud on ikka jube vastikud. Ju seda tunneb 
ka vaataja. 

Mina olen igal juhul koostööga korruptsioonivastase 
bürooga väga rahul ja loodan, et saame tulevikuski polit-
seiga vastastikku kasulikud olla. On ju Mornas olemas 
ideaalse kuriteo ja selle avastamise jaoks kõik vajalikud 
tüübid: pätid, politseinikud, juristid ja poliitikud.

Spordikorruptsioon

Remo Perli

korruptsioonikuritegude büroo vanemkriminaalametnik

Dopingu kasutamine spordis on spordihuvilisele tea-
da-tuntud nähtus, ja kuigi see on meist kaugel toimeta-
vate sportlaste patune tee paremate tulemuste saavuta-
miseks, oleme meie oma murdmaasuusatajatega seoses 
tajunud juba pikka aega ähvardavat tumedat pilve seni 
pilvitus taevalaotuses. 2019. aastal Seefeldis korralda-
tud Austria politsei suuroperatsioon „Aadrilaskmine“ tõi 
selle pilve (ja mitte ainult selle, vaid ka advokaat Pilve) 
otse meie peade kohale. Tagajärgedeks on palju petetud 
spordisõpru ja kaotatud usaldus ausa spordi vastu ning 
kriminaalmenetlused nii Eestis kui ka Austrias. Mis siis 
sunnib sportlast kätt dopingu järele sirutama, kokkulep-
pemängudes osalema ja seeläbi kuritegu sooritama?

Ühelt poolt pole tegemist mingi värske trendiga, sest 
ebaeetilisus ja kriminaalsus ei ole spordis sugugi uus 
nähtus. Ajaloolised allikad kinnitavad, et juba 338. aas-

tal e.m.a pakuti Kreeka olümpiamängudel altkäemaksu 
poksimatši võitmise eest, s.o kirjeldati kokkuleppe-
mängu juhtumit. Vana-Kreeka sportlased tarbisid jõud-
luse suurendamiseks alkohoolseid jooke ning sõid hal-
lutsinogeenseid seeni. Teadaolevalt kasutasid ka Rooma 
gladiaatorid väsimusest ülesaamiseks ja vigastuste lee-
vendamiseks stimulaatoreid ning keskajal võtsid rüütlid 
erinevaid erguteid lahingus vastupidavuse parandami-
seks.

Teiselt poolt on majandusteadlased hakanud korrupt-
siooni professionaalses sporditööstuses uurima suhte-
liselt hiljuti ja erinevaid korruptsioonitüüpe on spordis 
tuvastatud eri aegadel. Dopingust tippspordis oleme 
kuulnud alles viimased 40 aastat ning mängude kokku-
leppimised ja spordikihlvedude pettused on veelgi värs-
kemad nähtused ja doping harrastusspordis suhteliselt 
sallitav tänaseni. Lähiajaloos vaatasime veel hiljaaegu 
era- ja avaliku sektori ebaeetilist ning tänapäeva mõis-
tes korruptiivset käitumist kui igapäevast nähtust, mida 
avalikult keegi hukka ei mõistnud. Altkäemaksu või muude 
hüvede pakkumist peeti ettevõtlusega tegelemise vajali-
kuks osaks ja seda käsitleti kui äriga kaasnevat kulu. Seega 
oleme ise ajaga hakanud järjest rohkem aru saama võrd-
sete võimaluste olulisusest ning ausa mängu tähtsusest, 
olgu spordivõistlustel, riigihanke tegemisel või tehingutes 
äriühingute vahel. Seda raskem on leppida meie murd-
maasuusatajate ja treenerite pikaajaliste ning ulatuslike 
pettustega. Jahmatas nende pettuste süsteemsus, kogu 
treeningmetoodika pettusele ülesehitamine ja selle kõigi 
silme all elluviimine. Raske uskuda, et spordirahvas on oma 
iseloomuomadustelt kuidagi ebaausam või südametum 
kui teised. Kuid miks siis? Ilmselt tuleb vastust otsida meie 
endi loodud süsteemides. 

Me oleme ühiskonnas loonud süsteemi, kus au ja kuulsu-
sega pärjatakse ainult parimatest parimaid. Sponsorlepin-
gute saamiseks on tingimuseks aina paremad ja võimsamad 
tulemused. Et eesmärgini jõuda, loob treener süsteemi, 
kus edu saavutamine rajaneb keelatud ainete tarvitamisel. 
Kihlvedudel panustajad ehitavad üles skeemi, kuidas män-
gude tulemusi kokku leppida jne. Ühest süsteemist kasvab 
välja järgmine ning raske on siin endale kindlaks jääda ja 
rahulikult n-ö oma asja ajada või tihti ka leppida teadmi-
sega, et paljudest ei saa tippude tippu. Siinkohal ei tohi 
me sportlast üksi jätta või õigemini on siin oluline koht n-ö 
vastusüsteemil, mis ei lase spordipettustel sündida. Sport-

mare karakter on teinud läbi kindla 
muutumisjoone ja ma ise autorina 
tunnen, et räpased poliitikud on 

ikka jube vastikud. ju seda tunneb 
ka vaataja. 

sportlaste, treenerite, kohtunike 
ja spordiametnike teadlikkuse 

tõstmise peab olema süsteemne.
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laste, treenerite, kohtunike ja spordiametnike teadlikkuse 
tõstmise peab olema süsteemne ega tohi sõltuda sellest, 
kas tegemist on olümpiaalaga või lihtsalt spordisaalis rassi-
jatega. Nagu inglased ütlevad: „Džentelmeni kasvatamine 
algab juba 100 aastat enne džentelmeni sündi“, nii sõltub 
ka ausa ja kindlameelse sportlase kasvamine palju eelne-
vate põlvkondade pärandist ning edaspidine praegustest 
suhtumistest ja ühiskonna hoiakutest. 

Kas spordis peaks petjaid kriminaalkorras karistama? Ühed 
arvavad, et võistlemiskeeld on piisav karistus, teised nõua-
vad aga verd ja suurt rahatrahvi või vangistust. Ilmselt tuleb 
ka siin otsida kirikut keset küla. Vabadusekaotus tundub 
ehk liiga ebaproportsionaalne, aga ennetava meetmena 
aitaks vahest vältida käe dopingu järele sirutamist; riiklike 
toetuste tagasinõudmine on tavapärane arusaam kelmide 
ja petturite karistamisel. Rahvusvahelises vaates on spordi-
korruptsiooni süütegude kriminaliseerimine ja sellest tule-
nevad sanktsioonid riigiti väga erinevad, aga järjest roh-
kem riike on seda teed läinud ja käsitlenud spordis toime 
pandud pettusi kuritegudena, toonud karistusseadustikes 
spordipettused esile eraldi kuriteoliigina ning ka karistusi 
järjepidevalt karmistanud. Eestis on praegu konkreetselt 
spordipettustega seoses kriminaalkorras karistatav ainult 
dopingule kallutamine, dopinguna käsitletava aine või 
meetodi määramine, sellise aine üleandmine või meetodi 
kasutamise abistamine, dopinguna käsitletava aine toot-
mine ja turustamine ning üle riigipiiri toomine. Dopingu 
kasutamise eest kriminaalkorras karistamist Eesti õigusruu-
mis katsetatud ei ole. Teoreetiliselt oleks seda võimalik küll 
kelmusena käsitleda ja selle kaudu karistamiseni jõuda, aga 
nagu näitas jalgpalluritega seonduv kokkuleppemängude 
kohtupraktika, kus mängude kokkuleppimist ja spordi-
kihlvedudega raha teenimist prooviti käsitleda kelmusele 
viitavate tunnuste kaudu, jäid erinevad kohtuastmed siin 
eriarvamusele ning täit kindlust õigusmaastikul pakkuda ei 
ole. Meil tuleb hinnata spordipettuste ulatust ja mõju ning 
kuidas me näeme proportsionaalsust pettuste heastamisel 
või siis nende eest karistamisel. 

Samas ei tohiks me kuidagi alahinnata spordi osakaalu meie 
igapäevaelus ja selle mõju kogu ühiskonnale, sest lisaks 
suurele panusele meelelahutuses on sport üks majan-
dustegevuse kasvava trendiga osa nii sisemajanduse 
kogutoodangu kui ka tööhõive poolest. Euroopa Liidus 
moodustab sport 2,12% SKT-st ja 2,72% tööhõivest.5 2015. 
aastal Riigikogu kehtestatud „Eesti spordipoliitika põhialu-
sed aastani 2030“ määratlevad Eesti ühe prioriteetse 
arengusuunana sporti ja liikumist kui olulist majan-

5 Teave Euroopa Liidu organisatsioonidelt, organitelt ja asutus-
telt. Euroopa Liidu Teataja, 2018, C 449/01, lk 2.

dusharu, mis mitmekesistab kultuuri- ja noorsootööd, 
panustab kasvavalt integratsiooni, majandustegevusse ja 
tööhõivesse.6 Meie murdmaasuusatajate osalemine dopin-
gukasutamise süsteemis tõi esile, kui laastavalt mõjub kor-
ruptiivne käitumine nii sportlastele, fännidele, spordialale 
kui ka kogu ausa spordi mainele. Tsiteerides Bedfordshire 
Ülikooli professorit Garry Whanelli: „Nagu muud meelela-
hutusvormid, pakub sport utoopiat, maailma, kus kõik on 
lihtne, dramaatiline ja põnev ning kus eufoorial on oma 
koht. Sport pakub meelelahutust, kuid võib ka frustreerida, 
häirida ja masendada. Kuid just see ebakindlus annab ette-
arvamatutele naudingutele neile omase pingelisuse.“ Mis 
saab siis, kui see ebakindlus ja ettearvamatus on ära võe-
tud? Ilma selle ebakindluse ja ettearvamatuseta lõpetavad 
pealtvaatajad paratamatult spordi jälgimise. Kui on selge, 
kes võidab, enne kui matš, mäng või võistlus isegi algab, 
siis miks peaks keegi seda vaatama? Seega teades või ka 
pelgalt aimates tulemusteni jõudmiseks kasutatud keela-
tud võtteid, olgu see siis dopingu tarvitamine, mängude 
kokkuleppimine, äraostetud kohtunik, loobume me kaasa 
elamast ja vahetame spordiülekande kanalit.

Võitlus spordikorruptsiooni vastu vajab 
tähelepanu

Henn Vallimäe

EAD ja EADSE juhatuse liige

Spordi tähtsust eneseteostuse võimaldajana, füüsilise ja 
vaimse tervise tagajana, tervisekäitumise kujundajana ning 
elukvaliteedi pakkujana on raske üle hinnata. Sport pakub 
osalejaile loendamatuid väljendusvõimalusi alates rohu-
juure tasandilt kuni profispordi elukutseni. Profisport män-
gib tänapäeva ühiskonnas pöördelist rolli, olles samal ajal 
ka miljarditega hinnatav majandusharu. Maailma globaalne 
sporditurg saavutas 2018. aastal väärtuse ligi 488,5 miljardit 
USA dollarit (USD), ning ühe miljardi või enama USD väärtu-
sega spordiliigasid loendati kokku 106, sh National Football 
League (NFL) – 13 mld USD, Major League Baseball (MLB) 
– 10 mld USD, National Basketball Association (NBA) – 7,4 
mld USD, Indian Premier League (kriket) – 6,3 mld USD, Eng-
lish Premier League – 5,5 mld USD, National Hockey League 
(NHL) – 4,4 mld USD jne. Arvestades spordituru suurenevat 
kasvutempot, prognoositakse aastaks 2022 selle väärtuseks 
614 miljardit USD.

6  Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030. RT III, 
20.02.2015, 2 [Võrgumaterjal] Leitav: https://www.riigiteataja.
ee/akt/320022015002. 
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Spordi paeluvus, tema lahutamatu eripära on mängu- või 
võistlustulemuste raskesti ennustatavus. Soov seda eripära 
kontrollida või juhtida seab tõsisesse ohtu kogu spordi 
olemuse ja tuleviku. Spordile kui majandusharule pole aru-
saadavalt võõrad ka tänapäeva iseloomulikud pahed, sh 
korruptsioon. Ekspertide arvates kujutab võitluses spordi-
pahede vastu sporditulemustega manipuleerimine rahvus-
vahelise mõistena matchfixing endast potentsiaalselt isegi 
suuremat ohtu kui doping. See on põimunud organiseeri-
tud kuritegevuse, illegaalse narkokaubanduse ja rahape-
suga ning kõigutab ohtlikult spordi alusväärtusi. Kiirelt kas-
vaval spordikihlvedude turul toimub üle 80% panustamisi 
illegaalsete operaatorite kaudu, kelle tegevus on nõrgalt 
või üldse reguleerimata. Illegaalse spordipanustamise turu 
maht on ainuüksi USAs hinnanguliselt 148–500 miljardit 
USD.

Õiguskaitse ja spordikorralduse struktuurid on üritanud 
selle ähvardava ohu tõkestamiseks leida seadusandlikke 
regulatsioone eriti piiriüleste internetikihlvedude valguses. 
2014. aastal avati allakirjutamiseks Euroopa Nõukogu spor-

divõistlustega manipuleerimise vastane (Macolini/Magglin-
geni) konventsioon, mis näeb muuhulgas ette nn rahvus-
like platvormide teket. Viimased on ühinenud 2016. aastal 
loodud nn Kopenhaageni gruppi, kuhu anti ka Eestile hiljuti 
liitumiseks roheline tuli.

Eestis määratletakse Riigikogus 2015. aastal heaks kiide-
tud dokumendiga „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 
2030“ liikumist ja sporti ühelt poolt kui tugeva organisat-
siooniga olulist majandusharu ning tööandjat, teiselt poolt 
kui vaimsuse, sidususe ja positiivsete väärtushinnangute 
kandjat. Rõhutatakse, et spordiideaalide, ausa konkurentsi 
ja spordi puhtuse ning turvalisuse ja ohutu keskkonna 
nimel võideldakse kompromissitult dopingu kasutamise, 
sporditulemustega manipuleerimise ja pealtvaatajate vägi-
valdse käitumise vastu, täites vastavaid rahvusvahelisi kok-
kuleppeid, täiendades riigisisest õiguslikku regulatsiooni 

ning edendades koostööd riigi sees ja riikide vahel. Kord 
aastas annab spordi eest vastutav kultuuriminister doku-
mendi eesmärkide täitmisest Riigikogu ees ülevaate.

2020. märtsist jõustunud spordiseaduse muudatustega 
nähakse Eestis ette luua spordivõistlustega manipuleeri-
mise vastane riiklik kontaktpunkt, mille ülesandeid täidab 
Kultuuriministeerium, kuid kes võib need ülesanded hal-
duslepingu alusel anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. 
Siin peetakse silmas möödunud aasta septembris Eesti 
Olümpiakomitee (EOK) asutatud Antidopingu ja Spordiee-
tika Sihtasutust (EADSE), kelle üks põhikirjaline eesmärk 
on spordivõistluste manipuleerimise vastane ennetustöö. 
Uus sihtasutus liidab kava kohaselt endaga 2007. aastal 
EOK loodud dopinguvastase võitluse ja ennetusega tege-
leva sihtasutuse Eesti Antidoping (EAD). Uueneva sihtasu-
tuse EADSE vastutusalas on lisaks mainitud teemadele veel 
aidata kaasa diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise 
jm ärahoidmisele spordis, samuti spordivõistlustel osale-
jate turvalisuse tagamisele ning muude spordis esinevate 
spordi ausust ohustavate probleemide lahendamisele. Eesti 
valitud ülesanne on uudne ka rahvusvaheliselt, sest seni on 
üksnes Kanada ja Soome, osaliselt ka Taani liitnud ühte asu-
tusse kogu spordipahede spektri vastase võitluse. 

Organisatsiooni arendamise kõrval vajab järgmisena oma-
ette tähelepanu ja uuendamist nii spordisisene kui ka karis-
tusseadustiku spordikorruptsiooni käsitlev regulatsioon.

Kasutatud lingid

h t t p s : / / w w w. b u s i n e s s w i r e . c o m / n e w s / h o m e / 
20190514005472/ en/Sports---614-Billion-Global-Mar-
ket-Opportunities 

https://globalsportmatters.com/business/2019/03/07/
tv-is-biggest-driver-in-global-sport-league-revenue/

https://www.amazon.com/Match-Fixing-Sport-Compa-
rative-Australia-Corruption/dp/0415785308 

https://www.riigiteataja.ee/akt/320022015002 

https://rm.coe.int/16802f0d3b 

https://www.riigiteataja.ee/akt/320022015002 

https://sportshandle.com/sports-betting-laws-regula-
tion-benefits/ 

spordile kui majandusharule 
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sh korruptsioon. 
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Büroo võttis vihjemeili korruptsioonivihje@politsei.ee 
kasutusele 2011. aastal. Aasta-aastalt on saabunud vih-
jete ja teadete arv kasvanud. 2019. aastal on küll sisuka-
mate vihjete arv vähenenud, aga ootame inimestelt ka 
edaspidi tähelepanekuid, mis aitavad kaasa ausama riigi 
kujunemisele. Iga vihje ei pea viima menetluseni, küll on 
see aga tähtis meie analüüsi ning informatsiooni kogu-
mise vaatest.

Vihjeid saab edastada ka 2012. aastal kasutusele võetud 
vihjetelefonile 612 3657, mis toimib automaatvastajana. 

Joonis 29. Korruptsioonikuritegude büroo vihjemeili 
korruptsioonivihje@politsei.ee kaudu edastatud sisu-
liste vihjete arv kaheksa aasta jooksul

Korruptsioonivihje edastamise võimalused
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Kuhu pöörduda, Kui olete KoKKu puutunud Korruptiivse 
Käitumisega või teate selle Kohta infot?

Infot saate edastada keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroole:

1)  vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee;

2)  vihjetelefoni automaatvastajale 612 3657;

3)  postiaadressile Tööstuse 52, 10416 Tallinn. 

Teavet saate edastama tulla ka korruptsioonikuritegude büroosse. Vajaduse korral tagame teataja 
anonüümsuse.

Korruptsioonikuritegude büroo üksused asuvad tallinnas, tartus, Jõhvis ja Pärnus.

Büroo juht

Tööstuse 52

10416 Tallinn

tel 612 3827

Kesktalitus

Tööstuse 52

10416 Tallinn

tel 612 3880

Lõuna talitus

Riia 132

50096 Tartu

tel 746 8504

Ida talitus

Rahu 38 

41588 Jõhvi

tel 337 2455

Lääne talitus

Pikk 18

80089 Pärnu

tel 444 6472
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Mõtlemist vajav tegevus

Küsimused ülalt alla

1. Kuidas nimetatakse seisundit, kus 
avalikku ülesannet täitev inimene 
on olukorras, kus tehtav otsus või 
toiming tuleb teha temaga seotud 
isiku suhtes? Reeglina tuleb sellises 
olukorras end taandada.

2. Soodustus või vara, mille andmisest, 
vahendamisest, võtmisest ja sellega 
nõustumisest tuleb keelduda.

3. Mida ei ole vaja arstidele viia ja mis 
ei ole ka oodatud? Avalikku teenust 
osutatakse tasuta või riiklikult keh-
testatud tasude alusel.

4. Mis võib muuhulgas juhtuda, kui 
peaksid asuma ebaausale teele ning 
lähtud avalikke ülesandeid täites 
omakasust?

5. Üleantav kingitus peab jääma 
mõiste „Tavapärane ….“ määratlusse.

6. Mida peaks hoolikas asutuse/ette-
võtte juht tegema, kui ta näeb, et 
töötajate teadlikkust tuleb tõhus-
tada?

7. Mis see on, kui ettevõtja soovib ava-
liku teenuse pakkujale anda spaa 
kinkekaardi, et osutuda järgmisel 
hankel võitjaks?

8. Korruptsioonivihje@politsei.ee aad-
ressile ootame korruptiivse tege-
vuse kohta .... 

9. Mil moel oleks asutuse/ettevõtte 
juhil võimalik oma töötajaid kerge 
vaevaga suunata soovitud töökul-
tuurist ja eetikast kinni pidama?

10. Üha enam on võitmas maailmas 
ja loodetavasti ka Eesti erasektoris 
tähelepanu ja kasutamist üks väärtus, mille järgi soovivad ettevõtjad ise joonduda ja ootavad sedasama ka part-
nereilt. Kuidas seda nimetatakse?

11 Mida saame kõik teha, et loodus ja riik oleks prügist ning korruptsioonist vaba?

Tulemuseks saad vastuse realt vasakult paremale soovituse ja kontrollnumbrite tähtedest ühe mõttetera. 
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