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Hea lugeja

Sul on võimalus tutvuda keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo esimese avalikkusele 

mõeldud ülevaatega büroo 2012. ja 2013. tegevusaastast, kuivõrd pidasime vajalikuks kahele aastale 

tagasi vaadata ning tehtut kokkuvõtvalt kajastada.

 2012. aasta oli büroo jaoks väga tähendusrikas. Oli ju büroo loodud mõni kuu varem, 1. septembril 
2011, ning tsentraalsel kujul hakkas see toimima 1. jaanuarist 2012. Varasemalt asusid korruptsiooni 

uurimise üksused neljas prefektuuris eraldi. Pärast büroo loomist tekkisid prefektuuridesse korruptsiooni-
kuritegude büroo talitused ning Tallinnasse keskkriminaalpolitsei juurde menetlustalitus ja analüüsi-
üksus. Büroo tööd juhib korruptsioonikuritegude büroo juht talituste juhti de kaudu. Astusime sellega 
sammu korruptsiooniprobleemide lahendamisel valdkondliku käsitluse poole. Ühtsed arusaamad vald-
konnapõhistest probleemidest terves riigis, büroo menetlusüksustele tuge pakkuva analüüsivõimekuse 

loomine, korruptsiooniriskide tuvastamise ja riskianalüüside metoodika väljatöötamine ning arendamine 
on kahe aastaga loonud vajaliku pinnase büroo edukaks edasitoimimiseks.

 Kaks aastat on möödunud kiiresti . Büroo vastutusala on suur ning selles toimuva hoomamiseks ning 
analüüsivõimekuse loomiseks kulub omajagu aega ning ressurssi. Oleme seda võimekust suurendanud 
ja sellesse investeerinud, et järgmistel aastatel veelgi tõhusamalt korruptsiooniriske välja selgitada ning 
kuritegusid avastada. 

 2013. aastal on märgatavalt kasvanud menetluskoormus. See on omakorda võimaldanud meil laia-
haardelisemalt probleeme käsitleda ja jõuda senisest mõjusamalt ebaausate ametnike ning nende tege-
vuse tuvastamiseni.

 Kahe aastaga on büroo koosseis planeeritult suurenenud, oleme panustanud töötajate erialasesse 
arengusse, pakkudes tavapärasest enam koolitusi. Kriminaalmenetlused nõuavad järjest rohkem ressurssi 
ning on aina keerukamad. Praegune büroo koosseis on võimeline lahendama üha komplitseeritumaid 

juhtumeid ning olema asutustele usaldusväärne koostööpartner.

 Aastaraamatust loeme büroo kujunemisest, uurimisalluvusest, tuvastatud korruptsiooniriskidest ja 
büroo menetletud süütegudest, saame ülevaate kahe aasta arvnäitajate võrdlusest ning paljust muust. 

Head lugemist!

Mati Ombler

korruptsioonikuritegude büroo juht

EESSÕNA
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Korruptsioonikuritegude büroo (KOKB) loodi Polit-
sei- ja Piirivalveameti s (PPA) 1. septembril 2011. 
aastal. Esimesest päevast alustas büroos tööd esi-
algu üksnes büroo juht, kelle ülesandeks jäi järg-
mise nelja kuu jooksul kujundada büroo edaspidine 

tegevusplaan ning lahendada isikkoosseisu, värba-
mise, struktuuri, paiknemise ja teised korraldus-
likku laadi ülesanded. 

 Alates 1. jaanuarist 2012 liideti  büroo koosseisu 
Põhja prefektuuri kriminaalbüroo korruptsiooni-
kuritegude talitus ning Lõuna, Lääne ja Ida prefek-
tuuri kriminaalbüroo korruptsioonikuritegude 

teenistus. Sama aasta algusest taastati  ka kesk-
kriminaalpolitsei, st kriminaalpolitseiosakonna 

nimetus muudeti  tagasi keskkriminaalpolitseiks. 
Seega muutus alates 2012. aasta algusest Politsei- 
ja Piirivalveameti s korruptsioonivastane võitlus 
tsentraalselt juhitavaks.

 1. jaanuaril 2012 algas keskkriminaalpolitsei kor-
ruptsioonikuritegude büroo tegevus Politsei- ja Pii-
rivalveameti  peadirektori 29.12.2011 käskkirjaga 
kinnitatud keskkriminaalpolitsei põhimääruse alu-
sel. Büroo struktuuriüksused on ida, lääne ja lõuna 
talitus, menetlustalitus ning analüüsiteenistus. Tali-
tusi komplekteerides tugineti  varem prefektuurides 
asunud korruptsioonikuritegude üksustele, mille 

töötajaist märkimisväärne osa jätkas senist tööd 
loodud büroos. Täiesti  uue allüksusena moodus-

tati  büroo koosseisu analüüsiteenistus. Ida, lääne 
ja lõuna talitus asuvad prefektuuride peamajades 

ning büroo juht, menetlustalitus ja analüüsitee-
nistus keskkriminaalpolitsei (KKP) kasutada olevais 
hooneis Tallinnas.

Joonis 1. Büroo üksuste paiknemine

 Menetlusüksuste ülesanne on korraldada nii jäli-
tus-, kriminaal- kui ka väärteomenetlusi. Analüüsiük-
suse ülesanded on osutada menetluses olevates 

asjades analüüti list tuge, tuvastada kriminaaltulu, 
käidelda IT-tõendeid, teha valdkonnapõhiseid riski-
analüüse ning koostada ohuhinnanguid. 

Korruptsioonikuritegude büroo struktuur alates 01.01.2012 

Büroo juht; 

Menetlustalitus; 

Analüüsiteenistus  
Ida talitus 

 Lääne talitus 
 Lõuna talitus 

Põhja

prefektuur

Ida

prefektuur

Lõuna

prefektuur

Lääne

prefektuur

AdministratsioonKodakondsus-

ja migratsiooni

osakond

Korrakaitse-

politseiosakond

Keskkriminaal-

politsei

Korruptsiooni-

kuritegude

büroo

Ja veel 7

bürood

Piirivalveosakond

Sisekontrollibüroo Siseauditibüroo

Peadirektor

Korruptsioonikuritegude büroo juht (nagu teisedki keskkriminaalpolitsei büroode juhid) allub vahetult keskkriminaalpolitsei juhile.

Joonis 2. Politsei- ja Piirivalveameti  struktuur

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE BÜROO 
LOOMINE
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INIMLIKKUS

Kahe aasta jooksul on büroosse lisandunud ja vär-
vatud kokku 27 inimest. aastal. Aastail 2012–2013 
on büroost lahkunud kokku 9 töötajat ning 2 on 
lapsehoolduspuhkusel. 

Joonis 3. Töötajate arvu muutus kahe aasta jooksul 

kuude kaupa 

 2012. aasta jaanuaris oli büroos 21, detsem-
bris 27 töötajat. 2013. aasta jaanuarist oli tööl 28 

inimest ja detsembriks 2013 kokku 34 töötajat.

Joonis 4. Töötajate arvu muutus kahe aasta jooksul

 Büroo isikkoosseisust moodustavad 41% 
vanemuurijad, 20% eriasjade ja 15% uurija ameti -
kohal töötavad ametnikud.

Joonis 5. Isikkoosseisu jaotus büroos seisuga 31.12.2013

 Koos isikkoosseisu suurenemisega on kasvanud 
büroo personalikulu mitt e ainult lisandunud tööta-
jate töötasu arvelt, vaid ka olemasolevate töötajate 

palkade korrigeerimise tõtt u.

Joonis 6. Büroo personalikulu aastail 2012 ja 2013

21 28       23 28       23 28       24 26       25 28       25 30      24 30       23 30      

2013

2012

22 31   24 32    27 33      27 34      

I           II        III       IV        V        VI      VII     VIII      IX        X        XI       XII

 6  16       3  11       

2012 2013

lisandunud

lahkunud

üksuste juhid, sh büroo juht

18%

20%

41%

15%

3%
3%

eriasjade uurijad

vanemuurijad

uurijad

nooremuurijad
mittepolitseiametnikud

637 434 802 495

2013

2012

KOKB personalikulu koos tööandja maksudega (eurodes)

BÜROO ISIKKOOSSEIS
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KOOSTÖÖ

Kahe aasta jooksul on büroo isikkoosseis täienda-
nud oma teadmisi ja kutseoskusi erialakoolitustel 

ning teabepäevadel. Toimunud koolituste maht on 
märkimisväärne, kuid bürooga liitunud töötajaile 
on seda vaja, et tegelda keerulise valdkonnaga 

edukalt. 

Joonis 7. Büroo personali osavõtt  olulisematest välis-
riikides toimunud konverentsidest, seminaridest, 

koolitustest, büroosisestest teabepäevadest ja 
sisekoolitustest aastail 2012 ja 2013

 2012. ja 2013. aastal oli büroo jaoks tähtsal kohal 
koostöö edendamine keskkriminaalpolitsei teiste 

büroode, prefektuuride kriminaalbüroo üksuste, 

prokuratuuri, Kaitsepolitseiameti , Riigikontrolli 
ja Rahandusministeeriumiga, et vahetada teavet 
ja teha koostööd. Usume, et oleme kahe aastaga 

parendanud koostööd paljude asutustega. Loomu-
likult jätkub koostöö tõhustamine parimate kavat-
sustega ka järgmistel aastatel.

RAHVUSVAHELINE KOOSTÖÖ

• 2012. aastal tuli teave uue korruptsioonivastase 

üksuse loomise kohta edastada ka väljaspool 
Eesti t asuvatesse organisatsioonidesse ning õi-
guskaitseasutustesse. See tähendas korruptsioo-
nialaste rahvusvaheliste kohtumiste, konverent-
side ja töörühmade olemasolust teadasaamist 

ning nendest osavõtmist. Nüüdseks on suuremal 

osal Euroopa riikide korruptsiooni vastu võitle-
vatel asutustel teada, et Kaitsepolitseiameti  kõr-
val menetleb Eesti s korruptsioonisüütegusid ka 
keskkriminaalpolitseisse loodud korruptsiooni-
kuritegude büroo. Bürood teadvustati  ja tun-

nistati  rahvusvahelisel tasemel pärast 2012. aasta 
novembris toimunud EPACi (European Partners 
Against Corrupti on) kohtumist. Nimelt lisati  büroo 
selle kohtumise järel ametlikult EPACi liikmestaa-
tusesse. Need andmed on kirjas EPACi uuendatud 
kodulehel ning kontakti de kataloogis. Nüüdseks 
on büroo PPA esindajana täievoliline EPACi liige. 
EPAC on iseseisev organisatsioon korruptsiooni 
vastu võitlevatele ja politsei järelevalvega kokku-
puutuvatele asutustele Euroopa Nõukogus ning 

Euroopa Liidu liikmesriikides. 

• Tänu heale koostööle FBI Balti  regiooni esin-
daja ning USA saatkonnaga Eesti s tekkisid 2012. 
aasta märtsis rahvusvahelised sidemed US State 
Departmenti ga. Head koostöösuhted USA saatkon-
na ja riigiasutustega viisid selleni, et 2013. aastal 

käisid büroo töötajad õppevisiidil USAs, kus tutvu-
ti  riigi korruptsioonivastase võitlusega erinevatel 
tasanditel. 

• Büroo juht oli 2012.–2013. aastal Euroopa Liidu 
liikmesriikidele korraldatud rahvusvahelise kor-
ruptsiooni vastu võitlevate asutuste eestvedam-
isel elluviidud projekti  EACT (European Anti -Cor-
rupti on Training) üks liikmeist. EACT töörühmas 
osalenud partnerite kohtumiste eesmärk oli 
vahetada Euroopa riikide korruptsiooni vastu 

võitlevate asutuste parimat kogemust ja prakti -
kat, et saaks korruptsiooniga tõhusamalt võidelda 

koostöös. Kui ELi rahastatud projekt 2013. aastal 
lõppes, oli vaja jätkata valdkonna spetsialisti de 
vahelist koostööd ja teabevahetust. Tekkinud rah-
vusvahelise võrgusti ku püsima jäämiseks on büroo 
juht võtnud kohustuse korraldada 2014. aastal 

projekti s osalenud töörühma kohtumine.
• Tähelepanuta ei saa jätt a 2012. aasta novem-
bris Soome Vabariigis toimunud Eesti , Läti , Leedu, 
Norra, Soome ja Rootsi korruptsiooni vastu võitle-
vate üksuste esindajate kohtumist ning kogemuste 

vahetamist.

• Büroo töötajad on osalenud mitmel Euroopa 

riikide korraldatud projektidega seotud koh-
tumisel, kus on arutatud parima praktika vahe-
tamist ning tõhusamate meetodite otsimist 

korruptsioonikuritegude tuvastamisel ja menet-
lemisel.

PERSONALI KOOLITAMINE JA KOOSTÖÖ

18

14
välislähetused ja -koolitused

2012

2013

24

18
koolitused

6

5
teabepäevad

Büroo personali koolitused
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SKRIMINAALMENETLUSE SEADUSTIK

Kriminaalmenetluse seadusti kus on § 212 alusel 
sätestatud kohtueelse menetlusega seotud uuri-
misalluvus. Selles on märgitud järgmist:
1. kohtueelset menetlust toimetavad Politsei- ja 
Piirivalveamet ning Kaitsepolitseiamet;
2. Politsei- ja Piirivalveameti  ning Kaitsepolitsei-
ameti  vahelise uurimisalluvuse kehtestab Vaba-
riigi Valitsus määrusega;
3. prokuratuur võib otstarbekusest lähtudes
muuta oma määrusega uurimisalluvust kon-
kreetses kriminaalasjas.

KORRUPTSIOONIVASTANE SEADUS

Korruptsioonivastase seaduse §-s 21 on määratud 
nimetatud seaduses sätestatud väärtegude kohtu-
väline menetleja:
1. käesoleva seaduse väärtegude kohtuväline me-
netleja on politseiasutus. Kui väärteo on pannud 
toime Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi 
Valitsuse liige, riigikontrolör, õiguskantsler, koh-
tunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kant-
selei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri 
Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik 
või politseiametnik, kes on teenistuses politsei 

ja piirivalve seaduse §-s 50 nimetatud ameti ko-
hal, või tegevväelane, kes on Kaitseväe juhataja, 
väeliigi ülema või Kaitseväe struktuuriüksuse ül-
ema ameti kohal, Kaitseliidu ülem või Kaitseliidu 
struktuuriüksuse juht või Tallinna, Tartu, Narva, 

Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse 
juht, samuti  juhul, kui Kaitsepolitseiamet sedastab 
väärtegu süüteomenetluse käigus, on kohtuväline 
menetleja Kaitsepolitseiamet;
2. käesoleva seaduse §-des 17 ja 18 nimetatud 
väärtegusid arutab maakohus.

VABARIIGI VALITSUSE MÄÄRUS NR 60 
„POLITSEI- JA PIIRIVALVEAMETI JA 
KAITSEPOLITSEIAMETI VAHELINE 
UURIMISALLUVUS“

Politsei- ja Piirivalveameti  ning Kaitsepolitseiameti  
vaheline uurimisalluvus on kehtestatud Vaba-
riigi Valitsuse määrusega nr 60 (vastu võetud 
11.04.2013). Selle määruse kohaselt toimetavad 

kohtueelset menetlust:
1. Politsei- ja Piirivalveamet:

a. kõigis kuritegudes, mille kohtueelse me-
netluse toimetamise pädevus ei ole antud 
Kaitsepolitseiameti le või kriminaalmenetluse 
seadusti ku § 212 lõike 2 alusel mõnele teisele 
uurimisasutusele;

b. karistusseadusti ku §-des 201, 2172, 2911, 

293–299, 3001, 3113, 313 ja 315–3162 sätestat-
ud kuritegudes, kui teo on toime pannud Kait-
sepolitseiameti  ametnik või töötaja;

2. Kaitsepolitseiamet:

a. karistusseadusti ku §-s 3113 sätestatud kuri-
teos, kui tegemist on kriminaalmenetluse lõ-
petamise või ebaseadusliku lõpetamise loa 

andmisega ning kui kuriteo on toime pannud 

prokurör või uurimisasutuse või selle struktuu-
riüksuse juht või juhti misülesandeid täitev amet-
nik;

b. karistusseadusti ku §-des 313, 316 ja 3161 sät-
estatud kuriteos, kui kuriteo on toime pannud 

kohtunik või prokurör või uurimisasutuse või 

selle struktuuriüksuse juht või juhti misülesan-
deid täitev ametnik;

c. karistusseadusti ku §-des 201, 2172, 2911, 

293–299 ja 3001 sätestatud kuritegudes toime-
tab Kaitsepolitseiamet kohtueelset menetlust, 
kui kuriteo on toime pannud:

•  Vabariigi President, Riigikogu liige, Vaba-
riigi Valitsuse liige, riigikontrolör, õiguskants-
ler, kohtunik või prokurör;

•  valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vaba-
riigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri 
Kantselei, Riigikontrolli, kohtu või selle struk-
tuuriüksuse juht või muu juhti misülesandeid 
täitev ametnik või töötaja;

•  Kaitseväe juhataja, väeliigi ülem, Kaitseväe 
struktuuriüksuse ülem, Kaitseliidu ülem või 
Kaitseliidu struktuuriüksuse juht või muu 
Kaitseväe ja Kaitseliidu juhti misülesandeid 
täitev ametnik või töötaja, kes ei ole tegev-
väelane;

•  Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve 
või Jõhvi kohaliku omavalitsuse üksuse või 

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE BÜROO 
UURIMISALLUvUS 
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PR selle ameti asutuse juht või muu juhti mis-

ülesandeid täitev ametnik või töötaja;
•  Eesti  Panga, Finantsinspektsiooni, Riik-
liku Lepitaja Kantselei, riigitulundusasutuse, 
valitsusasutuse hallatava riigiasutusena 

Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Eesti  
Kohtueksperti isi Insti tuudi, Eesti  Mereaka-
deemia, Sisekaitseakadeemia, Eesti  Len-
nuakadeemia, Riigi Tugiteenuste Keskuse, 
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja aren-
duskeskuse, Rahandusministeeriumi info-
tehnoloogiakeskuse ja Keskkonnaminis-
teeriumi infotehnoloogiakeskuse või avalik-
õigusliku juriidilise isiku, riigi osalusega jurii-
dilise isiku või selle kontserni või riigi asuta-
tud juriidilise isiku või selle struktuuriüksuse 

juht või juhti misülesandeid täitev ametnik 
või töötaja või muu juht- või järelevalveorga-
ni liige, kui tema tegevusega võib kaasneda 

oht riigi julgeolekule.

KESKKRIMINAALPOLITSEI 
PÕHIMÄÄRUS

Politsei- ja Piirivalveameti  keskkriminaalpolitsei 
põhimääruse järgi kuuluvad korruptsioonikuri-
tegude büroo menetlusse:

1. ameti alased süüteod (KarS 17. ptk) ja muudes 
karistusseadusti ku peatükkides sätestatud ameti -
isiku poolt toime pandud kuriteod (v.a Kaitsepolit-
seiameti  või ameti  sisekontrollibüroo pädevusse 
kuuluvad kuriteod);
2. valimisvabaduse vastu suunatud kuriteod (KarS 
10. ptk 3. jagu);
3. erakonnaalased kuriteod (KarS 21. ptk 8. jagu);
4. kuriteod, mis on büroo uurimisalluvusse määra-
tud peadirektori korralduse või käskkirja või proku-
ratuuri määrusega;
5. korruptsioonivastases seaduses sätestatud 
väärtegude menetlemine (v.a Kaitsepolitseiameti  
või ameti  sisekontrollibüroo pädevusse kuuluvad 
väärteod).
 Kui räägime kokkuvõtvalt büroole jäävast vastu-
tusalast, siis on 2014. aasta alguses Eesti s toimivast 
215 kohalikust omavalitsusest 209 omavalitsust 
täielikult korruptsioonikuritegude büroo menetlus-
pädevuses, lisaks 6 suurema omavalitsuse madala-
mal ameti kohal olevad ameti isikud. Vastutusalasse 
jääb mitu korda suurem arv riigiasutusi, allasutusi, 
kohaliku omavalitsuse loodud asutusi ning ett evõt-
teid. Büroo pädevuses on menetleda ka eraett evõt-
luse korruptsioonijuhtumeid, mis on seotud pisti se 
või altkäemaksu kuritegudega.

Hea teada!

Politsei-ja Piirivalveameti s asuva sisekontrollibüroo 
ülesanded on muu hulgas  Politsei- ja Piirvalveameti s 
töötavate teenistujate süütegude ennetamine, 

tõkestamine ja avastamine ning süüteo- ja distsiplinaar-
menetluse korraldamine. Sisekontrolli pädevuses on 
menetleda ka korruptsioonikuritegusid, mille on toime 

pannud politseis töötavad ametnikud või teenistujad.

Justi itsministeerium juhib Eesti s korruptsioonivastast 
poliiti kat ja koordineerib strateegia elluviimist.
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TURvALISUS

Korruptsioonikuritegude büroo vastustusalasse 
kuuluvad alljärgnevas loetelus nimetatud kuri-
teod, mida muu hulgas peetakse Politsei- ja Piiri-
valveameti s korruptsioonikuritegudeks:
§ 161. Valimise ja rahvahääletuse takistamine
§ 162. Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine
§ 163. Valimise võltsimine
§ 164. Hääle ostmine
§ 201 lg 2 p 3. Omastamine ameti isiku poolt
§ 209 lg 2 p 11. Kelmus ameti isiku poolt
§ 2172. Usalduse kuritarvitamine /selgitus: see 
koosseis üksnes juhul, kui teo on toime pannud 

ametiisik/

§ 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine
§ 292. Andmekogu pidamise nõuete rikkumine
§ 293. Pisti se võtmine
§ 294. Altkäemaksu võtmine
§ 295. Pisti se vahendus
§ 296. Altkäemaksu vahendus
§ 297. Pisti se andmine
§ 298. Altkäemaksu andmine
§ 2981. Mõjuvõimuga kauplemine
§ 299. Ameti alane võltsimine
§ 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine

§ 3001. Toimingupiirangu rikkumine

§ 3002. Notari poolt teadvalt ebaseadusliku ameti -
toimingu tegemine

§ 311. Kohtuniku poolt teadvalt ebaseadusliku koh-
tulahendi tegemine 

§ 3111. Kohtunikuabi poolt teadvalt ebaseadusliku 
kohtulahendi tegemine

§ 3112. Väärteomenetluses teadvalt ebaseadusliku 
otsuse tegemine

§ 3113. Süüteomenetluse teadvalt ebaseaduslik lõpe-
tamine

§ 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseadus-
lik arest ja müük

§ 4021. Erakonna majandustegevusele ja varale keh-
testatud piirangute rikkumine

Lisaks on korruptsioonikuritegude büroo menet-
luspädevuses korruptsioonivastases seaduses sä-
testatud väärtegude menetlemine varem märgitud 
kahe asutuse vahelise vastutuse jaotust arvestades:
§ 17. Ameti seisundi, avaliku vahendi, mõju või 
siseteabe korrupti ivne kasutamine
§ 18. Korrupti ivse tulu saamisega seotud teatamise 
ja üleandmise kohustuse rikkumine

§ 19. Toimingupiirangu rikkumine
§ 20. Deklaratsioonis teadvalt valeandmete esitamine

KORRUPTSIOONIKURITEGUDE LOETELU
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Korruptsiooniriske selgitades oleme tu-
vastatud riskid süstematiseerinud kolme 
rühma:

1. mitt evaraliste ülesannete täitmisega seotud 
korruptsioon, mis seisneb ametnike korrupti ivses 
käitumises menetlusotsuste tegemisel ja täidevii-
misel, järelevalvealasel tegevusel, lubade, litsent-
side ja kooskõlastuste andmisel ning ametkondliku 

teabe lekitamisel;
2. raha kasutamisega seotud korruptsioon, mis 

tähendab, et ametnikud panevad toime õigusrikku-
misi erinevaid ehitustöid, teenuseid ning asju ostes 

ja renti des (eelkõige riigihangete seaduse tähendu-
ses) ning toetusraha makstes kultuuri-, spordi- ja 
sotsiaalvaldkonnas;
3. munitsipaal-/riigivara kasutamisega seotud 
korruptsioon, mis seisneb ametnike korrupti ivses 
tegevuses vara kasutusse andes ja võõrandades 

(enampakkumiste korraldamine), sh vara omasta-
mine.

Mittevaraliste ülesannete täitmisega 
seotud korruptsiooniriskidena saab esile 
tuua järgmisi:

1. järelevalvealane tegevus, mis on seotud sõidu-
kite registreerimisega, tehnoülevaatuste tegemise 

ja sõidueksamite sooritamisega. Selles tegevuses 

on kaks tasandit: Maanteeameti  eksamineerijate 
tasand ning erasektori tasand, kus on tehnoülevaa-
tuskohtade ja sõidukoolide töötajad, kellel on ame-
ti seisund oma tegevuse kaudu;
2. tervishoiusektoris töövõimetuse määramine 
isikuile, kes seda tegelikult ei vaja. Eriala- ja pere-
arsti d annavad hinnanguid, mis on Sotsiaalkindlus-
tusameti le aluseks töövõimetuse määramisel, kus 
osal juhtudel võib olla tegemist süsteemse tegevu-
sega korrupti ivse tulu saamisel;
3. keskvalitsuse tasandil keskkonna- ja tuleohu-
tusjärelevalve. Kontrollitakse nii füüsiliste kui ka 
juriidiliste isikute tegevust, mille osakaal vald-
kondades on erinev. Näiteks on keskkonnajäre-
levalves, mis on seotud jäätme- ja maavarade 
sektoriga, juriidiliste isikute osakaal suurem kui 

jahindus- ja kalandusjärelevalves. Juriidilise isiku 
huvides korrupti ivselt käitumine on üldjuhul süs-
teemsem ning tekitatud kahju riigile suurem. Füü-

siliste isikute järelevalves võib olla rohkem huvide 

konfl ikti  ja nn tutvuste kasutamist, mis alati  ei eel-
dagi, et ametnik soovib vastutasu saada;
4. kohaliku omavalitsuse tasandil on suurema 

korruptsiooniriskiga ehitus- ja maakorraldusjäre-
levalve, mis on seotud erinevate planeeringute, 

maa sihtotstarbe muutmiste, kooskõlastuste ning 

ehitus- ja kasutuslubade menetlemisega. Omava-
litsustes, kus on palju menetlusi, võib korrupti ivne 
käitumine avalduda juba selles, et tagatakse otsus-
tuste kiirem toimimine;
5. korruptsiooniriski on kohtutäiturite, pankro-
ti haldurite ja notarite tegevuses. Kohtutäiturite 
tegevuses on riskikohad trahvide sissenõudmine 

ning varade aresti mine, kus võimaliku korrupti iv-
se tasu eest jäetakse toimingud tegemata ning 
sundmüümisel võidakse eelistada kindlaid ost-
jaid või rikutakse toimingupiirangut. Samuti  võib 
korruptsiooniohtlikke ilminguid esineda pankro-
ti haldurite tegevuses võlausaldajate esindamisel 
ja pankroti vara valitsemisel. Notarite korrupti ivne 
tegevus võib seisneda selles, et ameti toiminguid 
tehes eelistatakse ebaseaduslikult üht osalist või 

kinnitatakse õigustühiseid tehinguid.

Raha kasutamisega seotud korruptsioonris-
kidena võib nimetada järgmisi:

1. avaliku sektori asutused tellivad teenuseid ja 

kaupu, mis üldjuhul nõuab riigihangete seaduse 

nõuete täitmist. Suurema riskiga on infotehnoloo-
gia- ja ehitushanked ning ravi- ja teadusasutuste 
raha kasutamine spetsiifi liste teenuste, ainete ning 
seadmete soetamisel. Ravi- ja teadusasutuste raha 
kasutamise korral on tegemist piiratud turuga, kus 

pakkujaid on vähe ning neist paljud on seotud nen-
de asutuste töötajatega, mis tekitab otsustamisel 

huvide konfl ikte. Uutel pakkujatel on keeruline tu-
rule siseneda, v.a juhul, kui neil on korrupti ivseid 
sidemeid.

 Suurem korruptsioonirisk on ka riigi ja kohalike 
omavalitsustega seotud äriühingute ning sihtasu-
tuste raha kasutamisel, kuna seal ei ole otsusta-
mine nii avatud ega läbipaistev kui riigi- ja kohali-
ku omavalitsuste asutustes. Seega on äriühingutes 
ning sihtasutustes lihtsam konspireerida korrupti iv-
set tegevust.

 Korruptsiooniriski suurendab politiseerumi-

TUvASTATUD 
KORRUPTSIOONIRISKID
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ne. Osas kohalikes omavalitsustes on äriühingu-
te töötajad, ametiasutuste ja nende hallatavate 

asutuste ning struktuuriüksuste juhid politisee-
ritud, mis üldjuhul on seotud koalitsiooni kuulu-
vate isikute tasustamisega. Politiseerumine suu-
rendab omakorda kontrollimatust, st nõukogu ei 

kontrolli juhatuse liikmete tegevust, kes omakor-
da ei kontrolli keskastme juhtide tegevust, või 

omavalitsuse juht ei kontrolli oma alluvuses ole-
vate struktuuriüksuste juhtide tegevust jne. See 

raskendab korruptiivse tegevuse tuvastamist. 

Samuti võimaldab politiseerumine tekkida kor-
ruptiivseil võrgustikel;

2. maaelu arengukava 2007–2013 Leader-meetme 
raames toetuste jagamine, kus hindamine on kor-
raldatud kohalikul tasandil tegevusrühmades. 

Tegevusrühmad on Põllumajanduse Registrite ja 
Informatsiooni Ameti  (PRIA) aktsepti tud kohalike 
omavalitsuste osalusega MTÜd. Ühe tegevusrühma 
moodustab mitu omavalitsust ning iga omavalit-
sus nimetab juhatusse ja hindamiskomisjonidesse 

oma esindajad. Toetuse taotleja esitab taotluse es-
malt kohalikule tegevusrühmale. Kui taotleja saab 

sealt heakskiidu, siis esitab ta taotluse PRIAsse, 
kes korraldab raha väljamaksmise ning järelevalve. 
Tegevusrühmad on politi seeritud, mistõtt u tekib 
risk, et toetusi ei jagata avalike huvide vajadusest 

lähtuvalt, vaid eelistatakse põhjendamatult teatud 
isikute erahuve. Taotluste hindamisel esineb huvi-
de konfl ikte ning kokkuleppeid, et toetusraha ja-
gatakse kindlate isikute/huvirühmade vahel. Üsna 
sagedane on, et taotlejad näitavad projekti maksu-
musi suuremana, et mitt e maksta omafi nantseerin-
gu osa, mis on üldjuhul 10%. Projekti  maksumuste 
suuremana näitamiseks võetakse fi kti ivseid hin-
napakkumisi, et edukaks osutuks pakkumine, kus 

maksumus on näidatud omafi nantseeringu võrra 
suuremana. Niisuguse tegevusega pannakse toime 

soodustuskelmus. Toetuse saaja kokkulepe pakku-
jaga, millega lepitakse kokku omaosalusega seotud 

raha või suuremate summade tagasiliikumine, mis 

on lepingusõlmimise eeldus, võib sealjuures olla 

kvalifi tseeritav altkäemaksu võtmisena toetuse 
saaja poolt;

3. kohalikes omavalitsustes jagatakse toetusi kul-
tuuri-, spordi- ja sotsiaalvaldkonnas, kus riskiks on 
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nende huvirühmade ja isikute põhjendamatu eelis-
tamine, kes on seotud võimulolijatega. Peale selle 

tekib oht, et nn omadele jagatud toetuste kasuta-
mise järele ei valvata ning toetusi ei kasutata siht-
otstarbeliselt.

Munitsipaal-/riigivara kasutamisega 
seotud korruptsioonriskidena võib 
nimetada järgmisi:

1. tuvastatud korruptsioonijuhtumite kohaselt 

on olnud kõige enam omastamisi, mida seetõt-
tu võib pidada üsna suureks korruptsiooniriskiks. 

Üldjuhul on tegemist juhti val kohal olevate isiku-
tega, kellel on varaliste väärtuste liigutamise üle 
otsustusõigus. Kõige rohkem on tuvastatud omas-
tamisi haridusasutustes, kohalikes omavalitsustes 

ja nendega seotud juriidilistes isikutes. Omasta-
mised seisnevad eelarvevahendite kasutamises 

puhkusreisiks töölähetusena, ametnikega seotud 
kinnisvara remondiks, isiklikuks otstarbeks tee-
nuste ja kaupade soetamises, ameti asutuse vara 
kasutamises erahuvides ning rendi- ja üüritulu 
omastamises;
2. munitsipaal-/riigivara kasutamine, kus korrup-
ti ivne käitumine avaldub vara kasutusse andmises 
alla turuhinna ning võõrandamises, mis on ajenda-
tud kolmandate isikute erahuvidest, mitt e eesmär-
gist saada tehingust maksimaalset tulu.

Lisaks nimetame kaks üldisemat tuvastatud 
riski:

1. ameti isikute, nende sugulaste, lähedaste ja/või 
sõprade tegutsemine erasektori valdkonnas, mille 

üle on neil ameti isikuna otsustus- ja kontrollipäde-
vust, nt planeerimis- ja ehitusjärelevalve või tegut-
semine ehitus- ja infotehnoloogiasektoris. Kujunev 
huvide konfl ikt võib omakorda areneda süsteem-
seks korrupti ivseks käitumiseks. Erasektoris tegut-
semine ei pea tähendama ametlikku tasu saamise 
viisi, milleks on töö- või ett evõtlustasu, vaid ameti -
isik võib erasektoris tegutseda ka nn mustalt;
2. erasektoris altkäemaksu ja pisti se võtmisega 
seotud korruptsioon, mida suurendab avatuse, 

läbipaistvuse ja kontrolli puudumine. Kui avalikus 
sektoris tagavad õigusakti d, et teenuseid ja kaupu 
tellitakse konkurentsiti ngimustes kõige soodsa-
malt, siis erasektoris üldjuhul seda ennetusmee-
det ei ole. See võimendab korruptsiooni tekkimist. 

Levinumate riskidena saab esile tuua keskastme-
juhti de seas korrupti ivse tulu saamist vastutasuna 
selle eest, et ehitustöid tellides ett evõtt e omatar-
beks või alltöövõtuks ja kaupu sisse ostes eelis-
tatakse põhjendamatult kindlate isikute ärihuve. 
Niisugune korrumpeerunud töötaja tegevus põh-
justab ett evõtt ele reaalset kahju, milleks on kalli-
malt sisseostetud teenus või saamata jäänud tulu. 
Samuti  soodustab korruptsiooni teket teadmatus, 
et selline käitumine on kuritegelik.

USALD
USvÄÄRSUS
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REGISTREERITUD KURITEOD

2013. aastal registreeris korruptsioonikuritegu-
de büroo 348 kuritegu (20 kuriteo kvalifi katsioo-
nis), mis on märgatavalt kasvanud võrreldes 2012. 
aastaga, mil registreeriti  120 kuritegu (26 kuriteo

kvalifi katsioonis). Üks registreerimise suurenemi-
se põhjusi on mahukamad kriminaalasjad, mida 

menetledes on tuvastatud rohkem kuritegusid.

KRIMINAALMENETLUSED

Karistusseadusti kus sätestatud kuriteod Kuritegude arv 

Jrk KOKB registreeritud kuriteod 2012. ja 2013. aastal 2012 2013
1. § 120. Ähvardamine 1

2. § 162. Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine 1

3. § 164. Hääle ostmine 15
4. § 199. Vargus 1 1

5. § 201. Omastamine 15 40

6. § 202. Süüteo tulemusena saadud vara omandamine, hoidmine ja turustamine 3

7. § 209. Kelmus 5
8. § 210. Soodustuskelmus 3 1

9. § 212. Kindlustuskelmus 1

10. § 213. Arvuti kelmus 1

11. § 2172. Usalduse kuritarvitamine 2

12. § 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine 1

13. § 293. Pisti se võtmine 18 28

14. § 294. Altkäemaksu võtmine 11 50
15. § 295. Pisti se vahendus 1 3

16. § 296. Altkäemaksu vahendus 1 31

17. § 297. Pisti se andmine 20 37

18. § 2981. Altkäemaksu andmine 7 49
19. § 298. Mõjuvõimuga kauplemine 2

20. § 299. Ameti alane võltsimine 3 11

21. § 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine 1 4

22. § 3001. Toimingupiirangu rikkumine 4 5
23. § 316. Tõendi kõrvaldamine ja kunstlik loomine 1

24. § 329. Karistuse kandmisest kõrvalehoidumine 7

25. § 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük 2

26. § 344. Dokumendi, pitsati  ja plangi võltsimine 6 30

27. § 345. Võltsitud dokumendi, pitsati  ja plangi kasutamine 5 33

28. § 346. Dokumendi, pitsati  ja stambi hävitamine, rikkumine, vargus ja peitmine 1

29. § 3811. Raamatupidamise kohustuse rikkumine 2 1

30. § 3851. Pankroti avalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine 1

31. § 394. Rahapesu 2

Kokku 120 348

Tabel 1. Büroo registreeritud kuriteod 2012. ja 2013. aastal 

Hea teada!

Riikliku kriminaalstati sti ka andmed, sh korruptsioonistati sti ka, mis 
sisaldab kõikide õiguskaitseasutuste tööd, leiab Justi itsministeeriumi 
kodulehelt htt p://www.just.ee/kriminaalstati sti ka 
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§ 201

12%

34%

12%

13%
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teised

§ 298

§ 294

§ 296
§ 297

10%§ 293

8%

§ 345

8%

§ 344

15%

ülejäänud

3%

§ 164

2012-2013 registreeritud kuriteod

Võrreldes 2012. aastaga on 2013. aastal suurenenud 

kuritegude registreerimine 228 kuriteo võrra, s.o 

umbes 3 korda. Üle kolme korra on kasvanud omas-
tamise, pisti se ja altkäemaksu võtmise/andmise/
vahendamise ning võltsimisega seotud kuritegude 

registreerimine, mis oli 2012. aastal kokku 87 kurite-
gu, kasvades 2013. aastal 312 kuriteoni. 2013. aasta 

kuritegude registreerimise ja prokuratuuri saadetud 

kuritegude märgatava kasvu üks põhjusi oli 123 kuri-
teoga (altkäemaksu võtmine, vahendus ja andmine) 
mahukas kriminaalasi, kus kahtlustati  Maanteeameti  
eksamineerijat korduvas altkäemaksu võtmises.

 Tabelis 2 on registreeritud kuritegudest tehtud 
valik, lähtudes nende kuuluvusest korruptsioonikuri-
tegude määratlusse. Korruptsioonikuritegusid regis-
treeriti  2013. aastal 270, 2012. aastal 84. Võrreldes 
2012. aastaga on 2013. aastal korruptsioonikuritegu-
de registreerimine suurenenud 3,2 korda ehk 186 ku-
riteo võrra. 2012. ja 2013. aasta võrdluses nähtub, et 
kui registreeritud kuritegude üldarv on suurenenud 

2,9 korda, siis on korruptsioonikuritegude registree-
rimise arv kasvanud 3,2 korda. 2013. aastal regist-
reeritud korruptsioonikuritegudest 130 olid seotud 

altkäemaksu võtmise, andmise ja vahendamisega. 
65 kuritegu oli seotud pisti se andmise ja võtmisega 
ning 32 kuritegu omastamisega ameti isiku poolt.

Joonis 9. KOKB registreeritud korruptsioonikuriteod 

2012. ja 2013. aastal

Joonis 8. Büroo registreeritud kuriteod kahe aasta jooksul. 

Ülejäänud kategooriasse on mahutatud kõik need kuriteod, 
mille kahe aasta väärtus kokku on vähem kui 15 kuritegu

Karistusseadusti kus sätestatud korruptsioonikuriteod Kuritegude arv 

Jrk KOKB registreeritud korruptsioonikuriteod 2012. ja 2013. aastal 2012 2013
1. § 162. Valimis- ja hääletamisvabaduse rikkumine  1

2. § 164. Hääle ostmine  15
3. § 201. Omastamine 11 32

4. § 209. Kelmus  4

5. § 2172. Usalduse kuritarvitamine 2  

6. § 2911. Riikliku järelevalve ebaseaduslik teostamine 1  

7. § 293. Pisti se võtmine 18 28

8. § 294. Altkäemaksu võtmine 11 50
9. § 295. Pisti se vahendus 1 3

10. § 296. Altkäemaksu vahendus 1 31

11. § 297. Pisti se andmine 20 37

12. § 298. Altkäemaksu andmine 7 49
13. § 2981. Mõjuvõimuga kauplemine 2  

14. § 299. Ameti alane võltsimine 3 11

15. § 300. Riigihangete teostamise nõuete rikkumine  1 4

16. § 3001. Toimingupiirangu rikkumine 4 5
17. § 3313. Kohtutäituri poolt vara teadvalt ebaseaduslik arest ja müük 2  

Kokku 84 270

Tabel 2. Büroo registreeritud korruptsioonikuriteod kahe aasta jooksul

§ 3001

4 5

§ 300

1 4

§ 299

3 11

§ 2981

2 0

§ 297

20 37

§ 296

1 31

§ 295

1 3

§ 294

11 50

§ 293

18 28

§ 2911

1 0

§ 2172

2 0

§ 209

lg 2 p 11

0 4

§ 201

lg 2 p 3

11 32

§ 164

0 150 1

§ 162 § 3313

2 0

§ 298

7 49

2013

2012
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Kriminaalasjade alustamata jätmised ja 
menetluste lõpetamised

Kriminaalasjade alustamata jätmiste arv 18 on 
jäänud 2012. ja 2013. aastal samaks. Võrreldes 
2012. aastaga on büroos lõpetatud kriminaalasjade 

arv vähenenud 2013. aastal 1,5 korda 20-lt 13-ni. 
2013. aastal lõpetati  12 menetlust KrMSi § 199 lg 
1 alusel ja üks menetlus KrMSi § 2001 lg 1 alusel. 

Joonis 10. Büroos alustamata jäetud ja lõpetatud 
kriminaalasjade arv kahe aasta jooksul

Prokuratuuri saadetud kuriteod

2013. aastal saati s korruptsioonikuritegude büroo 
menetlusotsuste langetamiseks prokuratuuri 20 

kriminaalasja 293 kuriteoga kokku 17 erinevas kuri-
teo kvalifi katsioonis. 2012. aastal saatsime pro-
kuratuuri 17 kriminaalasja 80 kuriteoga kokku 15 
erinevas kuriteo kvalifi katsioonis.
 Võrreldes 2012. aastaga on 2013. aastal proku-
ratuuri saadetud kuritegude arv suurenenud 3,6 
korda, s.o 213 kuriteo võrra.

 Järgmisel joonisel  on vaadeldud neid prokuratuu-
ri saadetud kuritegusid, mille arv ületab kahe aasta 

jooksul summeeritult 20. Valdav osa neist on pisti -
se, altkäemaksu ja omastamisega seotud kuriteod 
ning dokumendi võltsimise ja selle kasutamise kuri-
teod.

 13  18       20  18      

20132012

Kriminaalasja alustamata jätmised

Lõpetatud kriminaalasjad

Karistusseadusti kus sätestatud kuriteod Kuritegude arv 

Prokuratuuri saadetud kuriteod 2012. ja 2013. aastal 2012 2013
§ 164. Hääle ostmine 2

§ 201. Omastamine 10 30

§ 202. Süüteo tulemusena saadud vara omandamine, hoidmine ja turustamine 12

§ 209. Kelmus 3

§ 210. Soodustuskelmus 1 3

§ 2172. Usalduse kuritarvitamine 1

§ 293. Pisti se võtmine 15 18

§ 294. Altkäemaksu võtmine 7 43

§ 295. Pisti se vahendus 3

§ 296. Altkäemaksu vahendus 55
§ 297. Pisti se andmine 16 27

§ 298. Altkäemaksu andmine 4 52
§ 299. Ameti alane võltsimine 2 5
§ 3001. Toimingupiirangu rikkumine 3

§ 329. Karistuse kandmisest kõrvalehoidumine 7

§ 344. Dokumendi, pitsati  ja plangi võltsimine 6 18

§ 345. Võltsitud dokumendi, pitsati  ja plangi kasutamine 3 18

§ 3811. Raamatupidamise kohustuse rikkumine 3 1

§ 3851. Pankroti avalduse esitamise kohustuse täitmata jätmine 1

§ 394. Rahapesu 2

§ 400. Konkurentsi kahjustav kokkulepe, otsus ja kooskõlastatud tegevus 1

§ 4021. Erakonna majandustegevusele ja varale kehtestatud piirangute rikkumine 1

Kokku 80 293

Tabel 3. Büroo poolt prokuratuuri saadetud kuritegude arv 2012. ja 2013. aastal
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Joonis 11. Eraldi arvestati  kuritegude kvalifi katsioone, 
mille prokuratuuri saadetud arv 

kahe aastaga kokku on suurem kui 20

 Üle poole (umbes 60%) prokuratuuri saadetud 
kriminaalmenetlustest on alguse saanud büroo 

töötajate hangitud teabest või kolleegidega koos-
töö tulemusena. Kahe aasta lõikes on meedias 
avaldatud infost ja avaldustest alguse saanud krimi-
naalmenetluste arv jäänud peaaegu samaks.

Joonis 12. Büroo poolt prokuratuuri saadetud asjade 

osakaal kahe aasta lõikes, kust selgub, mis on viinud 

menetluse alustamiseni

Joonis 13. Büroo poolt prokuratuuri saadetud asjade 

osakaal 2013. aasta lõikes, kust selgub, mis on viinud 

menetluse alustamiseni

 Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud asja-
dest oli 23 alustatud büroos, 3 prokuratuuris ning 

11 teises PPA üksuses. Siin tuleb silmas pidada, et 

PPA üksuse arvestuses on valdav osa kriminaalme-
netlusi, mis liikusid büroo koosseisu 2012. aasta 

jaanuaris koos prefektuurides menetlejate käes ol-
nud kriminaalasjadega.

Joonis 14. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud 

kriminaalasjade alustamine

 2013. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalas-
jadest oli alustatud büroos 18, prokuratuuris 1 ning 

teises PPA üksuses (ja hiljem büroo menetlusse 
võetud) 1 kriminaalasi.

Joonis 15. 2013. aasta jooksul prokuratuuri saadetud 

kriminaalasjade alustamine

2013. aastal saadeti  prokuratuuri kokku 229 kor-
ruptsioonikuritegu. Võrdlusena 2012. aastal oli 

prokuratuuri saadetud kokku 52 kuritegu. Seega 
on 2013. aastal prokuratuuri saadetud korruptsioo-
nikuritegusid 4,3 korda rohkem kui 2012. aastal. 

2013. aasta kuritegude registreerimise ja proku-
ratuuri saadetud kuritegude märgatava kasvu üks 
põhjusi oli 123 kuriteoga (altkäemaksu võtmine, 
vahendus ja andmine) mahukas kriminaalasi, kus 
kahtlustati  Maanteeameti  eksamineerijat korduvas 
altkäemaksu võtmises.

§ 201

11%

26%

9%

15%

11% 15%

teised

§ 293

§ 296

§ 297
§ 298

13%

§ 294

6%

§ 345

14%

ülejäänud

6%

§ 344

2012–2013 prokuratuuri saadetud kuriteod

10  12

büroo 
tegevus

17  20

kokku

2013

2012

 1   1    

meedia

 6   7     

avaldused

60%

büroo tegevus

35%

avaldus

5%

meedia

23 3 11

prokuratuuris muus PPA 
üksuses

büroos

2012–2013 prokuratuuri saadetud 

kriminaalasjadest oli alustatud ...

18 1 1

prokuratuuris muus PPA 
üksuses

büroos

2013 prokuratuuri saadetud asjadest oli alustatud ...
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 2013. aastal prokuratuuri saadetud 229 korrupt-
sioonikuriteost olid 150 seotud altkäemaksu võtmi-
se, andmise ja vahendamisega. Järgnesid 45 pisti se 
andmise ja võtmisega ning 22 omastamisega seo-
tud kuritegu.

Joonis 16. Büroo poolt prokuratuuri saadetud 

korruptsioonikuritegude osakaal kahe aasta jooksul

2013. aastal on võrreldes 2012. aastaga suurene-
nud prokuratuuri saadetud kahtlustatavate arv 2 

korda, s.o 67-lt 135-le. Prokuratuuri saadetud kri-
minaalasjades esitati  kahtlustus 2012. aastal 50 
füüsilisele ja 17 juriidilisele isikule ning 2013. aastal 

111 füüsilisele ja 24 juriidilisele isikule.

Joonis 17. Büroo poolt prokuratuuri saadetud kriminaal-

asjades kahtlustatavate arv kahe aasta lõikes

Joonis 18. Büroo poolt 2012. aastal prokuratuuri 

saadetud kriminaalasjades kahtlustatavate osakaal.

 2013. aastal oli prokuratuuri saadetud krimi-
naalasjade arv suurem (20) ning kriminaalmenet-
lustele kulunud aeg pikem. Menetluste käigus on 

Korruptsioonikuriteod Prokuratuuri
saadetud

Kuriteod 2012 ja 2013 2012 2013
§ 164. Hääle ostmine 0 2

§ 201 lg 2 p 3. Omastamine ameti isiku poolt 5 22

§ 209 lg 2 p 11. Kelmus ameti isiku poolt 0 2

§ 293. Pisti se võtmine 15 18

§ 294. Altkäemaksu võtmine 7 43

§ 295. Pisti se vahendus 0 3

§ 296. Altkäemaksu vahendus 0 55
§ 297. Pisti se andmine 16 27

§ 298. Altkäemaksu andmine 4 52
§ 299. Ameti alane võltsimine 2 5
§ 3001. Toimingupiirangu rikkumine 3 0

Kokku 52 229

Tabel 4. Prokuratuuri saadetud korruptsioonikuritegude 

arv kvalifi katsioonide kaupa

2013

2012

  2    5

§ 299

  4  52

§ 298

 16  27

§ 297

   0  55

§ 296

   0   3

§ 295

   7  43

§ 294

 15 18

§ 293

   0   2  

§ 209
lg 2 p 11

  5  22      

§ 201
lg 2 p 3

 0   2      

§ 164

  3    0

§ 3001

67 135

2013

2012

19 31 17

mitte-
ametiisikud

juriidilised
isikud

ametiisikud

2012 prokuratuuri saadetud kriminaalasjadest

olid kahtlustatavad ...
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tuvastatud ameti isikute tegusid uurides rohkesti  
mitt eameti isikute toimepandud kuritegusid ning 
kahtlustatavaid. See on kergitanud mitt eameti isiku-
te arvu 96-le. Kolmandiku sellest arvust moodustab 
ühes kriminaalasjas (Maanteeameti  peaspetsialisti  
altkäemaksu võtmisega seotud kriminaalmenetlus) 
tuvastatud altkäemaksu andjate ja vahendajate 
kett , kes polnud ameti isikud. Kriminaalmenetluste-
ga on 2013. aastal kahtlustatavatena prokuratuuri 

saadetud 24 juriidilist isikut, s.o 7 võrra rohkem kui 

2012. aastal.

Joonis 19. Büroo poolt 2013. aastal prokuratuuri

saadetud kriminaalasjades kahtlustatavate osakaal

 Ameti isikutega seotud kuritegusid uurides tuleb 
päevavalgele hulgaliselt mitt eameti isikute toime-
pandud kuritegusid, mille menetlemine on kas otse-
selt või kaudselt seotud ameti isikuga ning tõendami-
ne on enamasti  aeganõudev ning ressursikulukas.

Joonis 20. Büroo poolt kahe aasta jooksul prokuratuuri 

saadetud kriminaalasjades kahtlustatavate osakaal

 2012. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasjades 
olid 5 ameti isikut tööl valitsusasutuses, riigi osalusega 
ett evõtt es, AÕJI-s või muus asutuses; 7 kohalikus oma-
valitsuses, 3 haridusasutuses ja 4 eraett evõtt es.

Joonis 21. Büroo poolt 2012. aastal prokuratuuri saade-

tud kriminaalasjades kahtlustatavate ametnike osakaal 

töökoha järgi

 2013. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalas-
jades olid 4 ameti isikut tööl valitsusasutuses, riigi 
osalusega ett evõtt es, AÕJI-s või muus asutuses, 
sh 1 pankroti haldurina, 6 kohalikus omavalitsuses 
ning 5 haridusasutuses.

Joonis 22. Büroo poolt 2013. aastal prokuratuuri saade-

tud kriminaalasjades kahtlustatavate ametnike osakaal 

töökoha järgi

 Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud kri-
minaalasjades oli enim kahtlustatavaid (kokku 13) 
töötanud kohalikus omavalitsuses; valitsusasutu-
ses, riigi osalusega ett evõtt es, AÕJI-s jt asutustes 
oli kahtlustatavate arv 9 ning haridusasutuses 8.

Joonis 23. Büroo poolt 2012. ja 2013. aastal 

prokuratuuri saadetud kriminaalasjades 

kahtlustatavate ametnike osakaal töökoha järgi

33%

haridusasutus

27%

valitsusasutus,
riigi osalusega ettevõte,
AÕJI jt,
sh pankrotihaldur

40%

kohalik
omavalitsus

15 96 24

mitte-
ametiisikud

juriidilised
isikud

ametiisikud

2013 prokuratuuri saadetud kriminaalasjades

olid kahtlustatavad ...

34 127 41

mitte-
ametiisikud

juriidilised
isikud

ametiisikud

Prokuratuuri saadetud kriminaalasjadest 

olid kahtlustatavad

16%

haridusasutus

21%

eraettevõte

26%

valitsusasutus,
riigi osalusega ettevõte,
AÕJI jt

37%

kohalik
omavalitsus

4

0
eraettevõte

2013

2012

7

6
kohalik omavalitsus

5

4

valitsusasutus, riigi osalusega 
ettevõte, AÕJI jt, sh pankrotihaldur

3

5
haridusasutus
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SKriminaalasjade menetlemiseks kuluv aeg

Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade kestus on 

kriminaalasja alustamisest kuni prokuratuuri saat-
miseni valdavalt olnud enam kui 6 kuud. Raskemad 
menetlused on olnud kuni prokuratuuri saatmi-
seni menetluses isegi üle 2 aasta. Menetlustele 
kuluv keskmine aeg on 2013. aastal muutunud 

pikemaks. Kindlasti  on selle põhjuseks kriminaal-
asjade, kahtlustatavate ja kuritegude arvu märki-
misväärne kasv, menetluste keerukus, tõendamis-
koormus jms.

Joonis 24. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade 

menetluskestus alustamisest prokuratuuri saatmiseni 

2012. ja 2013. aastal

 Keskmiselt on menetluse alustamisest kuni kri-
minaalasja prokuratuuri saatmiseni kulunud 2012. 

aastal 249 päeva ja 2013. aastal 307 päeva.

Joonis 25. Prokuratuuri saadetud kriminaalasjade kesk-

mine menetluskestus alustamisest kuni  prokuratuuri 

saatmiseni päevades 2012. ja 2013. aastal

Prokuratuuri saadetud kriminaalasjad

2012. aastal prokuratuuri saadetud kriminaalasja-
dest on koosseisuta lõpetatud neli kriminaalasja. 

Koosseisuga lõpetati  (st kriminaalmenetluse lõpe-
tamist avaliku menetlushuvi puudumise korral ja 

kui süü ei ole suur) ehk kahtlustatava suhtes kohal-
dati  oportuniteeti  kuues kriminaalasjas. Ülejäänud 
kriminaalmenetlused on kas kohtus veel pooleli või 

on neis kohtuotsus jõustunud. Kohtus on poole-
li protsesse neli, samuti  on neljas asjas jõustunud 
süüdimõistev kohtuotsus.

 2013. aastal prokuratuuri saadetud kriminaal-
asjadest ei ole (26.03.2014 seisuga) koosseisuta lõpe-
tatud ühtki kriminaalmenetlust. Prokuratuur on kol-
mes kriminaalasjas avaliku menetlushuvi puudumise 

tõtt u kriminaalmenetluse lõpetanud (oportuniteet). 
Viie kriminaalasja edasine käik on prokuratuuris otsus-
tamisel. Kaks kriminaalasja on kohtus menetluses. 
Kümnes kriminaalasjas on olemas kohtulahend ja 
kõigis neis on süüdimõistev kohtuotsus jõustunud.

Joonis 27. Büroo poolt 2013. aastal prokuratuuri 

saadetud kriminaalasjade edasine käik erinevate 
menetlusotsuste järgi (seisuga 26.03.2014)

Joonis 26. Büroo poolt 2012. aastal prokuratuuri 

saadetud kriminaalasjade edasine käik erinevate 
menetlusotsuste järgi

8

5
181-365 päeva

5

2
91-180 päeva

1

3
31-90 päeva

1

3
1-30 päeva

2013

2012

1

2
2-3 aastat

1

5
1-2 aastat

2492012 307 2013

4süüdimõistev otsus

4kohtulahend

4kohtus

0prokuratuuris otsustamisel

6lõpetatud koosseisuga/oportuniteet

0õigeksmõistev otsus

4lõpetatud koosseisuta

Mis on 2012 prokuratuuri saadetud 

kriminaalasjadest saanud?

10süüdimõistev otsus

10kohtulahend

2kohtus

5prokuratuuris otsustamisel

3lõpetatud koosseisuga/oportuniteet

0õigeksmõistev otsus

0lõpetatud koosseisuta

Mis on 2013 prokuratuuri saadetud 

kriminaalasjadest saanud?
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Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud 37 krimi-
naalasjast on jõudnud süüdimõistva kohtulahen-
dini 14 kriminaalasja, kohtu menetluses on 6 ning 
prokuratuuris 5 kriminaalasja. Avaliku menetlushu-
vi puudumise tõtt u on kriminaalmenetlusi lõpeta-
tud 9-l korral.

Joonis 28. Kahe aasta jooksul prokuratuuri saadetud 

kriminaalasjade lahendused

Varade arestimine prokuratuuri saadetud 
kriminaalasjades

2013. aastal on suurenenud büroos menetletud 

kriminaalasjades kahtlustatavate vara aresti mine 
kahelt kriminaalmenetluselt seitsmele. See tähen-
dab, et prokuratuuri saadetud kriminaalasjadest 

seitsmes oli kahtlustava vara aresti tud. Kuritege-
likul teel saadud vara tuleb üles leida ja kohtuot-
suseni tagada selle puutumatus, välti des kadumist 
või võõrandamist. See võimaldab kohtul süüdi-
mõistva otsuse korral konfi skeerida aresti misega 
tagatud süüdimõistetu vara vastavalt kuriteo ole-
musele, tekitatud kahjule, korrupti ivsele tulule ja 
karistusele.

 2013. aastal on vara aresti tud kümnes kriminaal-
asjas, millest seitse on edastatud prokuratuuri me-
netlusotsuse langetamiseks. Aresti tud vara väärtus 
on kokku 891 791,52 eurot, sh prokuratuuri saade-
tud asjades 237 371,77 eurot.

 2012. aastal aresti ti  vara neljas kriminaalasjas, 
millest kaks edastati  samal aastal prokuratuuri me-
netlusotsuse langetamiseks. Aresti tud vara väärtus 
on kokku 710 086,78 eurot, sh prokuratuuri saade-
tud asjades 640 786,78 eurot, millest 1300 eurot on 
sularaha ning 500 000 eurot on hüpoteek.

4

2kohtus

4

10kohtulahend

4

10süüdimõistev otsus

0

0õigeksmõistev otsus

6

3

lõpetatud 

koosseisuga/oportuniteet

4

0
lõpetatud koosseisuta

0

5
prokuratuuris otsustamisel

Mis on 2012–2013 prokuratuuri 

saadetud kriminaalasjadest saanud?

2013

2012
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Alljärgnevalt on kajastatud olulisemaid krimi-
naalmenetlusi, mida büroo on kahe aasta jooksul 

menetlenud ja milles ei ole veel jõustunud kohtu-
otsust või menetlus on lõpetatud avaliku menet-
lushuvi puudumise tõtt u. Kriminaalmenetlused on 
eraldatud kahtlustatava töö- või ameti koha järgi. 
Nimetatud menetluste kajastamist oleme pidanud 

vajalikuks seetõtt u, et esitada üldisemaid problee-
me ja märkida korruptsiooniriske.

KOHALIKES OMAVALITSUSTES 
TUVASTATUD RIKKUMISED JA 
KORRUPTSIOONIRISKID

Vallavanem 

Vallavanemat kahtlustati vallavalitsuse raha 

omastamises KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi summas 
üle 2000 euro. Õigusvastane tegu seisnes selles, 
et vallavanem ületas mitme aasta jooksul temale 

kehtestatud sõiduauto kütuse ja mobiiltelefoni 

kõnede kululimiite, mille eest vald esitas arved, 

mille vallavanem jättis tasumata ning mille val-
lavalitsus tunnistas põhjendamatult ebatõe-
näoliselt laekuvaks. Prokuratuur lõpetas avaliku 
menetlushuvi puudumise tõttu (oportuniteet) 
vallavanema suhtes kriminaalasja, pannes talle 

kohustuse hüvitada tekitatud kahju vallavalitsu-
sele ning määrates üldkasulikku tööd 80 tundi.

Vallavanem ja kommunaalasutuse juhataja 

Vallavanemat süüdistatakse suures ulatuses omas-
tamises KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi. Süüdistuse koha-
selt andis vallavanem eraisikuna enda kasutuses 

olevad sõidukid valla kasutusse kasutusvalduse 

lepinguga ja vara tasuta kasutamise lepinguga. Le-
pingute alusel tasus vald kõik sõidukite liisingu, re-
mondi ning hooldusega seotud kulutused, milleks 

ei olnud õiguslikku alust. Vallavanemale esitati  
süüdistus ning kriminaalasi on kohtu menetluses. 

Jõustunud kohtuotsust veel pole.

Valla nõunik 

Valla nõunikku süüdistatakse pisti se võtmises 
KarSi § 293 lg 1 järgi. Süüdistuse kohaselt seisnes 
ametniku tegevus selles, et ett evõtt e esindaja os-
ti s nõunikule elektrilise seadme vastutasuna selle 
eest, et tema kasutaks valla esindajana oma ame-

ti seisundit äriühingule kuuluva kinnistu suhtes 
ehitusküsimuste lahendamiseks. Nõunikule esitati  
süüdistus ning kriminaalasi on kohtu menetluses. 

Jõustunud kohtuotsust veel pole.

Linnapea ja finantsametnikud

Linnapead koos finantsametnikega süüdistatak-
se omastamises ja võltsitud dokumentide kasu-
tamises KarSi § 201 lg 2 p-de 1, 2, 3, 4 ja § 345 lg 
1 järgi. Süüdistuse kohaselt seisnes omastamine 
nii koolitusreisina välisriiki korraldatud puhku-
sereisi ebaseaduslikus rahastamises omavalit-
suse eelarvest kui ka linna kuluaruandes kulude 

näitamises, mis tegelikult olid tehtud isiklikuks 
tarbeks või hoopiski omavalitsusega puutumu-
ses mitteolevate kolmandate isikute poolt või 

võltsitud kuludokumentide alusel. Kriminaalasi 
on kohtu menetluses. Jõustunud kohtuotsust 
veel pole.

Valla volikogu esimees

Valla volikogu esimeest kahtlustatakse doku-
mentide võltsimises, võltsitud dokumentide ka-
sutamises, altkäemaksu ja pistise võtmises ning 
soodustuskelmuse toimepanemises KarSi § 344 
lg 1, § 345 lg 1, § 294 lg 1, § 293 lg 2 p 1 ja § 
210 lg 2 järgi. Korruptiivne tegevus on kahtlus-
tuse kohaselt seotud volikogu esimehe otsusega 

valla ehitustöödeks mõeldud raha kasutamise 

üle, kus ta tagas kindlale ettevõttele valla tee-
de remonditeenuse ostmise, saades selle eest 

vastutasuna altkäemaksu ja pistist. Soodustus-
kelmusega seotud tegevus oli samal isikul ajast, 

mil ta mittetulundusühingu juhatuse liikmena 

taotles ELi rahastust projekti jaoks, kus ta doku-
mentides näitas soetatava vahendi maksumust 
tegelikust suuremana, jättes niiviisi maksmata 
10% omafinantseeringu summa. Kriminaalasi on 
prokuratuuris. Jõustunud kohtuotsust veel pole.

Linnapea ja vallavanem 

Kriminaalmenetluses on tuvastatud üldisemat 
laadi risk, kus vallavanem võib saada vastuta-
su selle eest, et tagab riigihankena ehitustööde 

sõlmimise kindla ettevõttega. Sellist tegevust 

võidakse kvalifitseerida pistise võtmisena KarSi 
§ 293 lg 1 järgi. Samuti on risk, kus linnapea võib 

OLULISEMAD KRIMINAALMENETLUSED 
2012. JA 2013. AASTAL
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pöörata linna raha enda kasuks, kui esitab raa-
matupidamisele fiktiivseid arveid. Kirjeldatud 
tegevust on alust kvalifitseerida omastamisena 

ametiisiku poolt KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi. Krimi-
naalasi on büroo menetluses. Jõustunud kohtu-
otsust veel pole.

KOHALIKU OMAVALITSUSE ALL-
ASUTUSES VÕI OMAVALITSUSE LOO-
DUD ASUTUSES TUVASTATUD 
RIKKUMISED JA KORRUPTSIOONIRISKID

Ehituslubadega tegelev ametnik

Kahtlustuse järgi andis kodanik tema korteri ehi-
tusloa taotlust menetlevale ametnikule kommi-

karbi ja sinna vahele pandud 50eurose rahatähe 
vastutasuna selle eest, et ametnik menetleks ko-
daniku esitatud ehitusloa taotlust viivitusteta ning 

valmistaks ett e ehitusloa väljastamise. Ametnik 
käitus õigesti  ja andis juhtunust politseile teada, 
mille põhjal alustati  kriminaalmenetlust. Ametni-
kud ei tohi oma tööülesandeid täites kodanikelt 
hüvesid küsida ega vastu võtt a, samamoodi ei tohi 
kodanikud ametnikele hüvesid lubada või anda. 

Seejuures pole oluline „kingituse“ väärtus ega see, 
kas ametnik oodatud vastuteene osutab või mitt e. 
Kuna ametnikule pisti st andnud kodaniku süü pol-
nud suur, lõpetati  Harju Maakohtus menetlus ava-
liku menetlushuvi puudumise tõtt u ning kohustati  
kodanikku tegema 100 tundi üldkasulikku tööd.
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SLinna asutatud sihtasutuse juhatuse liige 

Linna asutatud sihtasutuse juhatuse liiget kaht-
lustati dokumendi võltsimises KarSi § 344 lg 1 
järgi. Juhatuse liige võltsis sihtasutuse kasutu-
ses oleva sõiduauto sõidupäevikuid mitme aasta 
kohta, et vabaneda kohustusest maksta hüvitist 

sõiduauto kasutamise eest. Prokuratuur lõpetas 

asja KrMSi § 202 lg 2 alusel avaliku menetlushu-
vi puudumise tõttu (oportuniteet) ning isik ko-
hustus tasuma riigituludesse 300 eurot.

Kohaliku omavalitsuse asutatud ettevõtte 
tütarettevõtte juhatuse liige

Kriminaalmenetluses uuritakse kohaliku omavalit-
suse asutatud juriidilise isiku tütarett evõtt e juha-
tuse liikme tegevust, sest isikut kahtlustati  tema 
juhitava äriühingu vara enda kasuks pööramises. 
Nimelt oli alust kahtlustada, et emaett evõtt e kont-
rolli puudulikkuse tõtt u tekkis tütarett evõtt e juhil 
võimalus omastada ett evõtt e vara. Kahtlustuse 
kohaselt aktsepti s juhatuse liige pikema perioodi 
vältel fi kti ivseid arveid ja arveid ett evõtlusega mit-
teseotud kulutuste eest ning omastas seeläbi ett e-
võtt e vara suures ulatuses. Kriminaalasi on büroo 
menetluses. Jõustunud kohtuotsust veel pole.

Õppeasutuste direktorid 

Kriminaalasja eeluurimisega on tuvastatud risk, 
kus kohaliku omavalitsuse hallatavas õppeasu-
tuses töötav direktor, kes võib õppevahendite 

soetamiseks mõeldud raha omastada ning en-
daga seotud õpetajale või töötajale korraldada 

asutuse juhina preemiate/töötasude väljamaks-
mist ebaõigetel alustel. Sellist tegevust on alust 

kvalifitseerida omastamisena ametiisiku poolt 

KarSi § 201 lg 2 p 3 järgi. Kriminaalasi on büroo 
menetluses. Jõustunud kohtuotsust veel pole.
 Teises kriminaalasjas kahtlustati õppeasutuse 
direktori asetäitjat majandusalal mitme aasta 
vältel õppeasutusele kuuluvate ruumide kasuta-
mise eest makstud raha omastamises kogusum-
mas 1316 eurot. Prokuratuur lõpetas menetluse 
avaliku menetlushuvi puudumise tõttu, sest isi-
ku süü polnud suur ning teda kohustati tekita-
tud kahju hüvitama ja tegema 90 tundi üldkasu-
likku tööd. 

 Kolmandas kriminaalasjas süüdistatakse õp-

peasutuse direktorit ja majandusala juhatajat  

ametialases omastamises, kelmuse toimepa-
nemises, dokumentide võltsimises ja võltsitud 

dokumentide kasutamises. Etteheidetav tegu 

seisneb süüdistuse kohaselt ametialase lähe-
tuse vormistamises ja kuludokumentide kaudu 

tekkinud kulutuste katteks saadud vahendite 

omastamises tegevuste eest, mis ei olnud seo-
tud ametiülesannete täitmisega ning seisnesid 
erahuvidega seotud kulutustega. Kriminaalasi 
asub kohtus. Jõustunud kohtuotsust veel pole.

Avalik-õigusliku juriidilise isiku 
tootmisteenistuse juht

Avalik-õigusliku juriidilise isiku tootmisteenistu-
se juhti kahtlustati suures ulatuses omastamises 

ning dokumentide võltsimisele ja dokumentide 

kasutamisele kihutamises. Tootmisteenistuse 

juht aktseptis mitme aasta vältel juriidilisele 
isikule esitatud arveid operaatorteenuse osu-
tamise eest kogusummas 61 174,14 eurot. Te-
gelikkuses aga operaatorteenust ei osutatud. 

Raha, mille juriidiline isik kandis pangakontode-
le, kasutas kahtlustatav osaliselt enda tarbeks. 

Prokuratuur lõpetas avaliku menetlushuvi puu-
dumise tõttu (oportuniteet) isiku suhtes krimi-
naalmenetluse, millega kohustati isikut tasuma 

riigituludesse 2600 eurot. Isik oli varem tekita-
tud kahju hüvitanud. 

Valitsusasutustes tuvastatud 
rikkumised 

Keskkonnainspektsiooni vaneminspektorit kaht-
lustatakse mitmelt ettevõttelt pistise ja altkäe-
maksu võtmises. Ametnikule etteheidetav tegu 
seisnes korduvas ettevõtjatelt raha vastuvõtmi-
ses oma ametikohustuste täitmise eest. Nimelt 
ta juhendas jäätmekäitlusega tegelevaid ette-
võtjaid nende tegevusega seonduvalt, kasutas 

kontrollitavatele ettevõtetele soodsamalt oma 

diskretsiooniõigust keskkonnaalase kontrolli 

teostamisel, ettekirjutuste tegemisel ja väärteo-
menetluse alustamise otsustamisel. Lisaks on 

menetluses kogutud tõendite pinnalt alust kaht-
lustada, et ametnik väljastas altkäemaksu eest 
ettevõtjatele nendega konkureerivate äriühin-
gute jäätmearuandeid, s.o ametkondlikuks ka-
sutamiseks mõeldud dokumente, mis muu hul-
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PR gas sisaldavad ärisaladust. Kriminaalasi edastati 

prokuratuuri kokku 24 kahtlustatava osas, kel-
lest ühte füüsilist isikut kahtlustatakse pistise ja 

altkäemaksu võtmises, 13-le füüsilisele ja 10-le 
juriidilisele isikule on esitatud kahtlustus pisti-
se või altkäemaksu andmises või vahendamises. 
Jõustunud kohtuotsust veel pole.

ERAKORRUPTSIOONIGA SEOTUD 
KRIMINAALMENETLUS

Kinnisvaraosakonna projektijuht

Toidukaupade jaemüügiettevõtte endist kin-
nisvaraosakonna projektijuhti kahtlustatakse 

korduvas pistise võtmises suures ulatuses. Pro-
jektijuhi peamised ülesanded olid tellida aren-
dusprojektideks vajalikke töid ja teenuseid, val-
vata tööde järele ning võtta valminud objektid 
vastu. Kahtlustatav eelistas töövõtjatena kind-
laid ettevõtteid, kes kahtlustuse järgi andsid tal-
le selle eest mitme aasta jooksul kokku üle 500 
000 euro pistist. Kriminaalasi on büroo menet-
luses. Jõustunud kohtuotsust veel pole.
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Büroos aastail 2012–2013 menetletud kriminaalas-
jades on kohtulahendeid kokku 14. Neist seitsmes 

on karistuseks rahaline karistus, kolmes vangistus 

kuni 1 aasta, ühes vangistus kuni 2 aastat ja kolmes 

kriminaalasjas vangistus üle 2 aasta. Vangistuskaris-
tused on valdavalt seotud ti ngimisi karistustega.

Joonis 29. KOKB menetletud kriminaalasjades tehtud 

kohtuotsuste karistused

Kohtulahendite graafi kutes on kajastatud menet-
luste staadiumit seisuga 26.03.2014.

Allpool tutvustame 2014. aastal jõustunud 
lahendeid kriminaalasjades, mille büroo 
saatis prokuratuuri 2013. aastal.

1. Kärla vallavalitsuse ametnik ja sihtasutuse Kärla 
juhataja Maive Õispuu mõisteti  süüdi KarSi § 201 
lg 2 p 3 järgi kvalifi tseeritava kuriteo toimepanemi-
ses. M. Õispuu omastas mitme aasta vältel vallava-
litsuse ja sihtasutuse eeskoste all olevate klienti de 
raha kokku 12 608,81 eurot. Kohus mõisti s Maive 
Õispuule karistuseks 2 aastat vangistust 3 aasta pik-
kuse katseajaga. 

2. Enno Jaansoo mõisteti  süüdi hääle ostmises, 
s.o KarSi § 164 järgi kvalifi tseeritava kuriteo toime-
panemises. E. Jaansoo mõjutas 2013. aasta koha-
like omavalitsuste volikogude valimiste ajal kolme 

inimest hääletama Kiviõli linna kohaliku omavalit-
suse volikogu valimistel kandidaadi nr 156 poolt. 
E. Jaansoo andis kõigile kolmele isikule 10 eurot. 
Kohus mõisti s Enno Jaansoole karistuseks 5 kuud 
vangistust 3 aasta pikkuse katseajaga.

3. Pankroti haldur Vaido Paju mõisteti  süüdi KarSi § 
201 lg 2 p-de 1 ja 3, § 344 lg 1, § 345 lg 1 ning § 394 
lg 2 p 3 järgi kvalifi tseeritavate kuritegude toimepa-
nemises. Pankroti haldurina omastas V. Paju pank-
roti menetluse vältel mitme ett evõtt e raha kokku 
44 131,68 eurot. Lisaks pani pankroti haldur toime 
rahapesu suures ulatuses, kui kandis omastatud 

vara varjamiseks kuriteo läbi saadud vara endaga 
seotud ett evõtt e kontole, muundas selle ett evõtt e 
varaks ning kasutas omastatud raha kinnistu oman-
damiseks. Omastamise toimepanemiseks võltsis 
pankroti haldur dokumente ja esitas need näiliste 
kulutuste tõendamiseks. Kohus mõisti s Vaido Pa-
jule karistuseks 3 aastat vangistust 3 aasta pikkuse 

katseajaga.

4. Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema 
mõisteti  süüdi KarSi § 201 lg 2 p-de 1 ja 3 järgi kvali-
fi tseeritava kuriteo toimepanemises. Kooli direktor 
A. Meema pööras ameti isikuna enda ja kolmandate 
isikute kasuks ajavahemikul 2008 kuni 2012 Otepää 
vallavalitsuse raha, mis oli tema valduses seoses 

tööülesannetega. A. Meema majutas Otepää güm-
naasiumi õpilaskodus ja klassiruumides külalisi, 

mille eest saadud tasu (kokku 12 420,77 eurot) jät-
ti s raamatupidamises kajastamata ning Otepää val-
lavalitsusele edastamata. Samuti  omastas A. Mee-
ma kooli vara – televiisori ja riidesemeid – summas 
524,64 eurot. A. Meema on tekitatud kahju hüvi-
tanud. Kohus mõisti s Aivo Meemale karistuseks ra-
halise karistuse 270 päevamäära ulatuses, s.o kok-
ku 7425 eurot.

Järgneb valik 2013. aastal jõustunud 
lahenditest kriminaalasjades, mille büroo 
saatis prokuratuuri 2012. ja 2013. aastal.

1. Päästeameti  Ida päästekeskuse insenertehnili-
se büroo juhti vinspektor Aleksandr Gorbov mõiste-
ti  süüdi KarSi § 294 lg 2 p 1, § 299 lg 1 ja § 293 lg 2 
p 1 järgi kvalifi tseeritavate kuritegude toimepane-
mises. A. Gorbov kooskõlastas tulekahju- ja valve-
signalisatsioone projekteerivate ning paigaldavate 

ett evõtete tuleohutusprojekte ning kontrollis ehi-
ti sele või selle osale paigaldatud tulekahju-signali-
satsioonisüsteemide vastavust, võltsis dokumente 

ja sai selle eest vastutasuna pisti st ning altkäemak-
su. Kohus mõisti s Aleksandr Gorbovile karistuseks 
2 aastat ja 2 kuud vangistust. Vastavalt otsusele 

vALIK KOHTULAHENDEIST
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kuulub koheselt ärakandmisele 5 kuud ja 20 päeva 
vangistust ja ülejäänud vangistuse osa täitmisele 
mitt e pöörata, kui Aleksandr Gorbov ei pane 4 aas-
tase katseaja jooksul toime uut tahtlikku kuritegu. 

Lisaks otsustas kohus KarSi § 832 lg 1 ja § 84 alusel 
aresti tud sularaha 2410 eurot konfi skeerida pärast 
kohtuotsuse jõustumist.

2. SA Tartu Sport Tartu Tamme Staadioni administ-
raator Vladimir Heerik mõisteti  süüdi KarSi § 22 lg 
3, § 329, § 344 lg 1 ja § 294 lg 2 p 1 järgi kvalifi tsee-
ritavate kuritegude toimepanemises. V. Heerik võt-
ti s korduvalt altkäemaksu vastutasuna selle eest, 
et pani üldkasuliku töö tundide arvestuslehtedele 

kirja töötunnid, mida süüdimõistetud tegelikult ei 

teinud. Kohus mõisti s Vladimir Heerikule karistu-
seks 2 aastat 10 kuud vangistust 3 aasta pikkuse 

katseajaga.

3. Nõmme Linnaosa Valitsuse ehituse vanem-
spetsialist Roman Rochmann mõisteti  süüdi KarSi 
§ 201 lg 2 p 3 järgi kvalifi tseeritava kuriteo toime-
panemises. R. Rochmann omastas temale usal-
datud linnaosa valitsusele kuuluvaid vallasasju 

kokku 4884,4 euro eest. Saksamaa Liitvabariigis 

läbi viidud kohtumenetlusega mõisti s Göppingeni 
Ringkonnakohus Roman Rochmanni ameti seisundi 
kuritarvitamise eest karistusena 3600 eurot raha-
trahvi.

4. Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatava riigi 
kutseõppeasutuse, s.o Põltsamaa Ameti kooli direk-
tor Viive Kibena mõisteti  süüdi KarSi § 201 lg 2 p-de 
3 ja 4 järgi kvalifi tseeritavate kuritegude toimepa-
nemises. V. Kibena omastas koos Põltsamaa Ame-
ti kooli majandusalajuhataja Vello P ja Põltsamaa 
Ameti kooli töötaja Enno A-ga Põltsamaa Ameti -
kooli eelarvevahendeid kokku 2986,73 eurot. Ko-
hus mõisti s Viive Kibenale rahalise karistuse 8120 
eurot. Lisaks võeti  temalt lisakaristusena üheks 
aastaks ära õigus töötada materiaalsete väärtuste 
korraldamise õigusega ameti kohal.

5. ASi juhatuse  liige B.P. ja ostu-müügi  direktor 

Marina Piperal mõisteti süüdi KarSi § 297 lg 1 - 
25 lg 2 järgi  ning  AS Haljas  KarSi  § 297 lg 3 - 25 
lg  2  järgi  kvalifitseeritava  kuriteo  toimepa -
nemises. Isikud tunnistati süüdi pistise lubamise 
katses kaubandusettevõtte osakonna ostujuhile 

vastutasuna selle eest, et viimane jätab üle vaa-
tamata kahe ettevõtte vahel sõlmitud tarnele-
pingu ja selle lisade tingimused ning ASi Haljas 
tarnitavate kaupade sortimendi ja läbimüügi suu-
rendamise kaubandusettevõtte kaupluste ketis. 

Kohus mõistis  B.P. karistuseks  rahalise karistuse 
100  päevamäära , s .o  4070  eurot , Ma - rina 
Piperalile rahalise karistuse 100 päevamää- ra, s.
o 4960  eurot , ASile  Haljas  rahalise  karistuse  20 

000 eurot.

2012. aastal jõustusid lahendid kriminaal-
asjades, mille büroo saatis prokuratuuri 
2012. aastal.

1. Sõidukite tehnoülevaatust tegeva äriühingu 
Targa AS ülevaataja Neeme Laurits mõisteti  süüdi 
KarSi § 344 lg 1 järgi kvalifi tseeritava kuriteo toi-
mepanemises. N. Laurits tegi tehnoülevaatuskohas 

ülevaatajana näiliselt sõiduki kontrolli reaalselt sõi-
dukit nägemata ja kontrollimata, märkides kontrolli 
toimunuks ning dokumenti dele ülevaatuse läbimist 
kajastavad märkused. Kohus karistas Neeme Lau-
ritsat 5 kuu ti ngimisi vangistusega 3 aasta pikkuse 
katseajaga.

2. Maksu- ja Tolliameti  maksu- ja tollikeskuse re-
vident Reet Saag mõisteti  süüdi KarSi § 293 lg 2 p 
1 järgi kvalifi tseeritava kuriteo toimepanemises. 
R. Saag nõudis maksukontrollis neljalt äriühingu 
esindajalt laenu kokku 8191,16 eurot, mida ta ei 
maksnud tagasi, vastutasuna selle eest, et tegi ett e-
võtetele soodsad otsused. Kohus mõisti s Reet Saagi-
le karistuseks 4 kuud vangistust 3 aasta pikkuse kat-
seajaga. Lisaks kohaldati  isiku suhtes konfi skeerimi-
se asendamist 2897 euro väärtuses.
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Väärtegude menetlemist on mõjutanud Riigikoh-
tu seisukohad ja 01.04.2013 kehti ma hakanud uus 
korruptsioonivastane seadus (KVS). 21.12.2011 
tunnistati  Viru Maakohtu otsusega KVSi säte § 19 
lg 2 p 2 põhiseadusega vastuolus olevaks selles, et 

keelati  kohaliku omavalitsuse ametnikul olla juht-
organi liige äriühingus, mille majandustegevus ei 
ole puutumuses isiku ameti tegevusega. Seejärel 
tunnistas Riigikohus selle sätt e põhiseadusega vas-
tuolus olevaks ja kehtetuks. Osaliselt selle tõtt u on 

vähenenud 2013. aastal registreeritud väärteojuh-
tumite arv.

Büroo menetlusse registreeriti 2013. aastal 14 

ja 2012. aastal 50 väärteojuhtumit. 2012. aas-
tal oli üks registreerimise suurenemise põh-
jusi Tallinna Vangla poolt büroole esitatud 

andmed ametnike suhtes KVSi § 261 sätesta-
tud võimalike rikkumiste kohta, milles alusta-
ti kümme menetlust. Riigikontroll esitas ma-
terjalid 28 toimingupiirangu rikkumiskahtluse 

vÄÄRTEOMENETLUSED 

VÄÄRTEGUDE

MENETLEMINE

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

§ 261. MHD mitt enõueteko-
hane ja valeandmete esita-
mine

11  1 1 2 2 6 3 2

§ 262. Valeandmete esitamine 

MHD kontrollivale isikule
     

§ 263. Seadusega kehtestatud 

töökoha-, tegevus- või toim-
ingupiirangute rikkumine

37 2 6 7 4 5 1 26 1 4 2

§ 264. Korrupti ivsest teost 
teatamata jätmine

     

§ 265. Korrupti ivne tegu 2 1 1    

§ 266. MHD kogumise, hoid-
mise või kontrolliga seotud 

ülesannete täitmata jätmine

     

§ 267. MHD sisu seadusvas-
tane avalikustamine

     

§ 17. Ameti seisundi, avaliku 
vahendi, mõju või siseteabe 

korrupti ivne kasutamine

1 1

§ 19. Toimingupiirangu rik-
kumine

11 2 8 2

Kokku 50 14 7 0 9 7 7 3 32 12 6 5

Tabel nr 5. Väärtegude menetlemise stati sti ka

KORRUPTSIOONIVASTANE 

SEADUS (KVS)

Registreeritud

väärteod
Alustamata
jäetud

Lõpetatud VTde 
menetlused

Hoiatus-
otsuseid

Kiirmenetlus-
otsuseid

Üldmenetlus-
otsuseid

KV
S 

 1
.0

4.
20

13
KV

S 
ke

hti
 v

us
eg

a 
ku

ni
 3

1.
03

.2
01

3
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kohta kohalike omavalitsuste 14 ametniku as-
jus, milles osa menetlusi kestis 2013. aastani.

 2013. aastal tegid büroo ametnikud kohtuvälise 
menetlejana 20 süüdimõistvat otsust ning lõpeta-
sid seitse väärteomenetlust. Kõige enam kasutati  
kiirmenetlust, kus tehti  12 otsust. Järgnesid viis üld-
menetlusega ja kolm hoiatusmenetlusega tehtud 

otsust. 

 Kohtuvälise menetleja tehtud trahvisummad olid 
2013. aastal kiirmenetluses keskmiselt 36 eurot ja 
üldmenetluses keskmiselt 300 eurot. Võrdluseks 

olid 2012. aastal trahvisummad kiirmenetluses 

54,11 eurot ning üldmenetluses 132,41 eurot.
 Väärteomenetluste arv, mida büroo on menetle-
nud, on 2013. aastal jäänud väiksemaks võrreldes 
aasta varasema perioodiga. Osaliselt on see ti n-
gitud kriminaalmenetlustele kuluva suurenenud 

ressursi, ent ka kriminaalmenetluste arvu kasvust, 

mistõtt u prioriteete seades pole võimalik ise uusi 
väärteorikkumisi otsima asuda.

2012. AASTA LAHENDID

Alljärgnevalt kirjeldame olulisemaid korruptsioo-
nivastases seaduses märgitud rikkumistega seotud 
jõustunud lahendeid 2012. aastal.

Vallavolikogu liikmed 

Vallavolikogu liikmed hääletasid 2012. aastal Val-
lavolikogu istungil otsuse eelnõu „Vallavalitsuse 

liikme ja abivallavanema kinnitamine, palgalise 

vallavalitsuse liikme ametisse nimetamine ja val-
lavalitsuse liikmete ametist vabastamine“ vastu-
võtmise poolt, millega määrati neile endiste val-
lavalitsuse liikmetena lahkumishüvitisena nende 

kahe kuutasu suurune hüvitis. See hüvitis moo-
dustas mõlemal isikul kokku 3750 eurot, ületades 
12 korda kehtivat töötasu alammäära, mis oli 290 
eurot kuus. Ilma nende poolthäälteta ei oleks vo-
likogu sellist otsust langetada saanud, sest otsu-
se poolt hääletas 11 volikogu liiget ja vastu oli 10 
volikogu liiget. Seega mõjutas nende osalemine 

otsuse tegemises oluliselt nende majandushuve 

KVSi § 25 lg 1 mõistes. KOKSi § 17 lg 5 põhjal ei 
tohi volikogu liige osa võtta volikogu sellise üksi-
kakti arutamisest ja otsustamisest, mille suhtes 

on tal KVSi § 25 lg 1 järgi huvide konflikt. Mõ-
lemale isikule määrati üldmenetluses KVSi § 263 

järgi kvalifitseeritava väärteo toimepanemise 
eest rahatrahv 360 eurot.

KOVi Noortekeskuse direktori asetäitja 

Noortekeskuse direktori asetäitja tellis Noortekes-
kuse nimel projekti  raames transporditeenust ja 
toitlustamist 268,42 euro eest OÜ-lt 1, mille osanik 
ja juhatuse liige on tema poeg. Niisuguse tegevuse-
ga rikkus direktori asetäitja ameti isikuna KVSi § 24 
lg 2 p-s 4 sätestatud piirangut, pannes toime kee-
latud tehingu. Isikule määrati  üldmenetluses KVSi 
§ 263 järgi kvalifi tseeritava väärteo toimepanemise 
eest rahatrahv 103,54 eurot.

Vallavanem 

Vallavanem aktsepti s 2010 kuni 2011 vallale esita-
tud osaühingu, mille juhatuse liige ja osanik ta on, 

arveid kokku 18 966,09 eurot. Tellitav teenus oli 
valdavalt lumetõrje. Säärase tegevusega rikkus val-
lavanem ameti isikuna KVSi § 25 lg 1 p-s 3 sätesta-
tud piirangut, olles huvide konfl ikti s. Isikule määra-
ti  kiirmenetluses KVSi § 263 järgi kvalifi tseeritavate 
väärtegude toimepanemise eest kokku rahatrahv 
174,02 eurot.

Vallavalitsuse liige 

Vallavalitsuse liige hääletas 2011. aastal vallavalit-
suse istungil otsuse poolt, millega otsustati  maks-
ta tema abikaasa vennale toetust 200 eurot, mis 

mõjutas oluliselt venna majandushuve, kuna tema 

2011. aasta keskmine sissetulek kuus oli 287 eurot. 

Sellega rikkus vallavalitsuse liige KVSi § 24 lg-s 1 ja 
§ 25 lg-s 1 sätestatud toimingupiirangut. Isikule 
määrati  kiirmenetluses KVSi § 263 järgi kvalifi tsee-
ritava väärteo toimepanemise eest rahatrahv 40 
eurot.

Linna spordikooli direktor 

Spordikooli direktor tellis Orienteerumisklubilt 
talvise koolivaheaja treeninglaagrid 1917,35 euro 
eest, olles samaaegu Orienteerumisklubi juhatu-
se liige. Niiviisi rikkus ta KVSi § 24 lg-s 1 ja lg 2 p-s 
4 ning § 25 lg 1 p-s 6 sätestatud toimingupiirangu 
keeldu. Isikule määrati  kiirmenetluses KVSi § 263 

järgi kvalifi tseeritava väärteo toimepanemise eest 
rahatrahv 12 eurot.
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KOOSTÖÖ

2013. AASTA LAHENDID

Tähtsamad korruptsioonivastases seaduses märgitud rik-
kumistega seotud lahendid 2013. aastal olid järgmised.

Vallavalitsuse liige 

Vallavalitsuse liige hääletas 2011. aastal Vallavalit-
suse istungil endaga seotud isiku MTÜ-le toetuste 
eraldamise poolt kokku summas 15 655,82 eurot, 
rikkudes sellega KVSi § 25 lg 1 p-s 6 sätestatud toi-
mingupiirangu keeldu. Isikule määrati  kiirmenetlu-
ses KVSi § 263 järgi kvalifi tseeritava väärteo toime-
panemise eest rahatrahv 120 eurot.

Linnapea 

Linnapea võtti  s kolmel korral ajavahemikul 2011 
kuni 2012 endaga seotud MTÜ-lt vastu linnale 
osutatud ürituse korraldamise ning Linnalehe ku-
jundus- ja trükiteenuste eest kokku 1407,76 eurot, 
millega rikkus KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätestatud toimin-
gupiirangu keeldu. Isikule määrati  kiirmenetluses 
KVSi § 19 järgi kvalifi tseeritava väärtegude toime-
panemise eest rahatrahv 36 eurot.

Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osa-
konna juhataja 

Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna ju-
hataja osales ajavahemikul 2012 kuni 2013 enda 

vennale kuuluva ett evõtt ega seotud objekti dele lin-
navalitsuses projekteerimisti ngimuste määramise 
ja ehituslubade väljastamise otsustuses. Osakonna 
juhataja rikkus KVSi § 11 lg 1 p 1 järgi sätestatud 
toimingupiirangu nõudeid. Isikule määrati  kiirme-
netluses KVSi § 19 järgi kvalifi tseeritava väärteo toi-
mepanemise eest rahatrahv 100 eurot.

Vallavalitsuse kommunaalameti juhataja 

Vallavalitsuse kommunaalameti  juhataja võtti  s en-
daga seotud äriühingult 2012. aastal vastu vallale 
tehtud niitmistööd kogumaksumusega 6119,41 
eurot, rikkudes sellega KVSi § 11 lg 1 p-s 1 sätes-
tatud toimingupiirangu keeldu (kuni 31.03.2013 
kehti nud KVSi § 25 lg 1 p 3 järgi sätestatud toimin-
gupiirangu keeldu). Isikule määrati  üldmenetluses 
KVSi § 19 järgi kvalifi tseeritava väärteo toimepa-
nemise eest rahatrahv 200 eurot. 

Linna Transpordiameti linnatranspordi 
osakonna asjaajaja 

Linna Transpordiameti  linnatranspordi osakonna 
asjaajaja, hallates elektroonilist parkimise soodus-
lubadesüsteemi, sisestas 2012. aastal omakasu 

saamise eesmärgil linna parkimiskorralduse and-
mekogusse õigusvastaselt parkimise soodusload, 

millega sai linna avalikul tasulisel parkimisalal ja 

kesklinna avalikul tasulisel parkimisalal parkimise 

maksusoodustuse iseendale ning abikaasale täht-
ajaga 1 aasta. Ameti isiku tegevusega kaasnes kor-
rupti ivsel teel saadud kasu ameti isikule endale ja 
tema lähihõimlasele sõidukite soodusti ngimustel 
parkimiseks. Asjaajaja rikkus KVSi § 5 lg 1 ja § 6 lg 
1 sätt eid, mis on kvalifi tseeritav KVSi § 265 lg 1 järgi 
(alates 01.04.2013 on see väärtegu kvalifi tseeritav 
KVSi § 17 järgi) kui ameti seisundi korrupti ivne ka-
sutamine. KVSi § 21 lg 3 kohaselt arutab KVSi §-s 
17 sätestatud väärtegu kohus. Kohus tunnistas isiku 
süüdi ja määras talle trahvi 200 eurot.
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Enne 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu 

valimisi analüüsis büroo Eesti  rahvasti kuregistri 
elukoha sissekirjutuste andmesti kul põhinevat rah-
vasti kurännet, et tuvastada nn fi kti ivsete sissekir-
jutuste kaudu 2009. ja 2013. aasta kohaliku oma-
valitsuse volikogu valimistel riske. Kuigi niisugune 
tegevus (valimistel kandideerivad isikud lasevad va-
limispiirkonnas asuvatele aadressidele sisse kirjuta-
da inimesi, kes tegelikult seal ei ela, kuid hääletavad 
selle piirkonna kandidaati de poolt) ei ole karistatav, 
on see kohalikul tasandil nii korruptsiooni kui ka jul-
geoleku risk. Selline käitumine võib anda võimalu-
se kohaliku omavalitsuse volikogus enamuse saada 

isikuil, kes ei ole tegelikult seotud selle KOViga ning 
kes tegutsevad erahuvides avalike huvide arvelt või 

kahjustavad riigi julgeolekut.

Valimistega seotud riskidest võib nimetada 
järgmisi:

1. sissekirjutusi teinud isikutele võidakse anda 

tasu selle eest, et nad konkreetse kandidaadi poolt 

hääletaksid; 
2. osa suuremaid tööandjaid rikub töötajate vali-
mis- ja hääletamisvabadust, sundides neid astuma 
erakonda/valimisliitu ning kandideerima või diktee-
rima, kelle poolt peab hääletama, ähvardades töö-
kohast ilmajäämisega või moti veerides preemiate-
ga.

Eespool kirjeldatud sissekirjutamised võib 
tinglikult jagada põhjustest lähtuvalt ka-
heks:

1. üksiküritajad – kandideerija moti iv on saada 
võimalikult palju hääli, et suurendada oma eeliseid 
nimekirjasiseses konkurentsis mandaati de jaotami-
sel;
2. süsteemne tegevus, kus paljud ühes nimekirjas 

kandideerivad isikud kasutavad võimalust koguda 

rohkem hääli, et tagada valimiste üldvõit. Süsteem-
sel tegevusel on suurem julgeolekuoht.

 2013. aasta andmete põhjal tuvastati  süsteemse-
le tegevusele enne valimisi rohkesti  viiteid Paldiski 
linnas, kus osade kandidaati de omandis olevatele 
aadressidele oli isikuid sisse registreeritud. Süs-
teemsele tegevusele leiti  viiteid ka Torgu, Lohusuu, 

Harku, Keila ja Viimsi vallas. Üksiküritajate tegevust 
tuvastati  Leisi vallas ning Maardu, Mustvee ja Mõi-
saküla linnas. 

 See analüüs ei anna täielikku ülevaadet võima-
likest valimiste mõjutamise katsetest, sh ebasea-
duslikust tegevusest. Lihtsam ning ka väiksema 
riskiga on kandideerivatel isikutel värvata ja rahaga 
moti veerida hääletajaid kohaliku omavalitsuse ela-
nikkonnast. Kuid omavalitsustes, kus kasutatakse 
hääletajate värbamisel sisseregistreerimisi, võib 
eeldada, et tegutsetakse akti ivsemalt ka kohalikke 
elanikke värvates, rakendades moti veerimisel eba-
seaduslikke võimalusi.

 2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu vali-
miste ajal kontrollis büroo kümneid vihjeid, et tu-
vastada valimistega seotud võimalikke ebaseadus-
likke tegevusi. 2013. aastal alustati  kokku kaheksa 
kriminaalmenetlust Paldiskis, Kiviõlis, Sillamäel, 
Koeru vallas, Torgu vallas, Sauel ja Narva-Jõesuus 
võimaliku valimisvabaduse rikkumise pärast. Neist 
kuus kriminaalasja on alustatud KarSi §-s 164 sätes-
tatud hääle ostmise koosseisu tunnustel. Tegemist 
oli nii valimisliidu kui ka erakonna nimekirjades 

kandideerivate isikute enda või vahendajate tege-
vusega, kus värvati  isikuid hääletama, tasustades 
neid sularahaga kuni 30 eurot või alkoholiga. 

 KOVi volikogu valimiste periood tõi büroole lisa-
koormust, vähendades seetõtt u raskemat liiki kor-
ruptsioonile keskendumist ja lahendamiseks vaja-
minevat ressurssi. Samas, nagu eespool ütlesime, 

tuleb valimisvabaduse vastu suunatud kuritegude-
ga tegelda, et ei saaks kannatada avalik haldus ja 

riiklik julgeolek.

KOHALIKU OMAvALITSUSE vOLIKOGU 
vALIMISED
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Büroo on loomisest alates olnud seotud ennetus-
tegevusega, mis meie jaoks tähendab erinevatel 
seminaridel ja koolitustel osalemist ning omavalit-
suste ja riigiasutuste ametnike nõustamist korrupt-
siooniküsimustes. Kuigi ennetustegevus ei kuulu 
büroo ülesannete hulka, on seda lisaks teadlikkuse 

suurendamise vajadusele tehtud ka seepärast, et 
büroo analüüsis kasutatav metoodika ja tuvastatud 

korrupti ivse käitumise mustrid on tähtsad ennetus-
tegevuse plaanides. 

 Kuna 1. aprillil 2013 jõustunud korruptsiooni-
vastane seadus pani avalikku ülesannet täitvale 
asutusele kohustuse hoida ära korruptsiooni, siis 
on akti ivsemalt hakatud soovima, et teavituspäe-
vadel osaleksid ka büroo ametnikud ett ekanne-
tega. Asutuste sisekontrolli ja auditi  üksused on 
hakanud samuti  rohkem nõu küsima korruptsioo-
niriskide hindamise ning kavandavate vastumeet-
mete kohta. 

 Kavas on koostöös Justiitsministeeriumiga väl-
ja anda KOVidele mõeldud huvide konflikte käsit-
lev infomaterjal. Oleme andnud sisendi korrupt-
siooni ennetamise infomaterjalile kohalikus 

Joonis 30. Büroo panustamine ennetustegevusele 

kahe aasta jooksul

omavalitsuses, mille andis välja MTÜ Korrupt-
sioonivaba Eesti.

 Püüame põhitöö kõrvalt leida aega, et suuren-
dada avalikkuse ja ametnikkonna teadlikkust kor-
ruptsiooniennetuse valdkonnas ning põhjendada 

ennetusega tegelemise olulisust. Planeerime sel-
leks kasutada varem mainitud teabepäevi, PPA vee-
bilehte ning ajakirjandust.

 2013. aastal on toimunud mitu väliskülalistega 
kohtumist, kus oleme tutvustanud büroo tegevust 

ja korruptsiooniga seotud probleeme.

ENNETUSTEGEvUS

 12  7  12  0      

20132012

tegevused välisdelegatsioonidega

preventsiooniteemalised kohtumised, seminarid
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Et käituda korruptsiooni ja huvide konfl iktsituat-
sioonides õigesti , oleme koostanud üksikisikuile, 
ett evõtjaile ja ametnikele soovituslikud käitumis-
juhised. Nende järgimine aitab tagada õige käi-
tumismudeli valiku, parima prakti ka kujunemise, 
turvalisema info leviku ning toimunule adekvaatse 

reageerimise ja lahenduse. Toimunu kohta info õi-
geaegne edastamine õiguskaitseasutusele on väga 
oluline ning samuti  on tähti s, et sellest ei saaks tea-
da kolmandad isikud, kes selle avalikustada või seda 

muudel eesmärkidel kasutada võivad. 
 Korruptsioonist tuleb teatada põhjendatud kaht-
luse korral, kui ameti isik on teile teadaolevalt rik-
kunud seadust, kuritarvitanud võimu või pannud 

toime muu õigusrikkumise. 

Korruptsioonist saab ööpäeva ringi teada 
anda, helistades keskkriminaalpolitsei 
vihjetelefonile 612 3657, saates e-kirja 
aadressil korruptsioonivihje@politsei.ee või 
helistades Kaitsepolitseiameti vihjetelefonile 
612 1500.

KÄITUMISJUHISED ÜKSIKISIKULE JA 
ETTEVÕTJALE
Kuidas käituda ett evõtjana või üksikisikuna korrupt-
sioonijuhtumi korral?

1. Kui puutute kokku olukorraga, kus teie enda või 
teie äriühingu tehingupartner on riigi- või kohali-
ku omavalitsuse asutus ning tehingu üle otsustav 

ameti isik on teie lähisugulane või -hõimlane, siis 
on ameti isikul teiega või teie äriühinguga tehingu 
tegemine keelatud.

2. Kui ameti isik küsib või nõuab teilt pisti st, altkäe-
maksu ehk nn meelehead (kingitust, raha, teenust, 
osa tehingust, tulevikus saadavat kasu vms), siis:
• ärge väljendage sellega nõustumist;
• püüdke kindlaks teha toiming(ud), mida ame-
ti isik pisti se või altkäemaksu (nn meelehea) eest 
teha kavatseb või tegemata kavatseb jätt a;
• andke sellest teada kas korruptsioonikuritegude 

büroole, Kaitsepolitseiameti le või Riigiprokuratuurile;
• kui tegemist on korruptsioonikuritegude bü-
roo menetluspädevuses menetletava süüteoga, 
teatage juhtunust korruptsiooni vihjetelefonil 612 
3657, edastage see teave korruptsiooni vihjemeilile 
korruptsioonivihje@politsei.ee või pöörduge lähimas-
se korruptsioonikuritegude büroo piirkonnatalitusse;
• kui tegemist on Kaitsepolitseiameti  menetletava 

süüteoga, teatage juhtunust korruptsiooni vihjete-
lefonil 612 1500 või pöörduge lähimasse Kaitsepo-
litseiameti  piirkonnaesindusse;
• ärge levitage juhtunu kohta infot avalikkusele või 
avalikult.

KÄITUMISJUHISED AMETNIKULE

Kuidas käituda ametnikuna korruptsioonijuhtumi ja 
huvide konfl ikti  korral?
1. Kui puutute kokku olukorraga, kus teil võib tek-
kida huvide konfl ikt ameti isiku töökohustuste ja 
isiklike huvide vahel, siis tuleb ennast taoliste ot-
suste tegemisest taandada ning teavitada sellest 

oma ülemust.

2. Kui teile antakse, pakutakse või lubatakse anda 
pisti st, altkäemaksu ehk nn meelehead (kingitust, 
raha, teenust, osa tehingust, tulevikus saadavat 

kasu vms), siis:
• ärge väljendage sellega nõustumist;
• püüdke kindlaks teha, mis toimingu(te) tegemist 
või tegemata jätmist pisti se või altkäemaksu (nn 
meelehea) eest soovitakse;
• püüdke kindlaks teha pisti se, altkäemaksu ehk 
nn meelehea lubaja või pakkuja või andja isik ja ka 

isik, kelle huvides seda tehakse;
• kui teie kätt e satub nn meelehea, hoidke see 
kindlas kohas kuni uurimisasutuse poole pöördu-
miseni (see võib osutuda tähtsaks tõendiks süüteo-
menetluses);
• leidke võimaluse korral tunnistaja (nt kolleeg);
• fi kseerige juhtum esimesel võimalusel kirjalikult 
ning teatage sellest oma ülemusele ning kas kor-
ruptsioonikuritegude büroole, Kaitsepolitseiameti -
le või Riigiprokuratuurile;
• kui tegemist on korruptsioonikuritegude büroo 

menetluspädevuses menetletava süüteoga, tea-
tage juhtunust korruptsiooni vihjetelefonil 612 
3657, edastage see teave korruptsiooni vihjemeilile 
korruptsioonivihje@politsei.ee või pöörduge lähimas-
se korruptsioonikuritegude büroo piirkonnatalitusse;
• kui tegemist on Kaitsepolitseiameti  menetletava 
süüteoga, teatage juhtunust korruptsiooni vihjete-
lefonil 612 1500 või pöörduge lähimasse Kaitsepo-
litseiameti  piirkonnaesindusse;
• ärge levitage juhtunu kohta infot avalikkusele või 
avalikult.

KÄITUMISJUHISED 

ETTEvÕTJALE JA AMETNIKULE 
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Möödunud kaks aastat on büroo jaoks olnud väga 
tegusad. Täiendasime planeeritult isikkoosseisu, 
osalesime erialakoolitustel, tutvusime välisriikide 
kolleegide saavutuste ja prakti kaga ning uuenda-
sime oluliselt töövahendeid. Oleme tuvastanud, 
registreerinud, menetlenud ja prokuratuuri saat-
nud arvestataval hulgal kuritegusid ning kaht-
lustatavaid. Samuti  on 2013. aastal märgatavalt 
kasvanud prokuratuuri saadetud kriminaalasjade 

arv, milles aresti ti  kahtlustatavate vara. 

 Kahe aasta tulemustega saab kindlasti rahu-
le jääda, mis omakorda annab meile ülesandeid 
2014. aastaks ja edaspidisekski.

 2014.–2015. aastal on büroo eesmärgid efek-
tiivselt tuvastada ja avastada raskeid korrupt-
sioonikuritegusid, neid edukalt menetleda ning 

prokuratuuri saata.

 2014. aastal pöörame tähelepanu kolmele 
ametiisiku tegevusega seotud valdkonnale, mis 

analüüsile ja menetlustele tuginedes näivad ole-
vat kõige korruptsioonialtimad ning problemaati-
lisemad. Fookus on suunatud:

1. ametiisiku ettevõtlusega seotud korruptsioo-
ni tuvastamisele;

2. ametiisiku omastamisega seotud korrupt-
siooni tuvastamisele;

3. ametiisiku järelevalvetegevusega seotud kor-
ruptsiooni tuvastamisele.

 Menetluseesmärkide kõrval tuleb jätkuvalt 
uuendada ja täiustada töövahendeid ning paran-
dada analüüsivõimekust.

 Büroo efektiivseks toimimiseks on äärmiselt 
tähtis järjepidev finantseerimine juba töötavate 
inimeste personalikuluks ning korruptsioonivas-
tases strateegias 2013–2020 märgitu põhjal ka 
järgmiste aastate jooksul lisanduvate töötajate 
jaoks. Töötajate töötasu peab olema konkurent-
sivõimeline ning motiveeriv.

Alljärgnevalt esitame mõned omapoolsed 
ettepanekud, kuidas meie hinnangul on 
võimalik korruptsiooniohtu veelgi 
vähendada.

 Tähtsal kohal korruptsioonivastases võitluses 
on korruptsioonivastases strateegias „Aus riik“ 

2013–2020 märgitud tegevuste elluviimine. Siin 
on suur roll valitsusel, ministeeriumidel ja nende 

allasutustel, kelle soovist ja võimekusest tegelda 

korruptsioonivaldkonnaga sõltub ka strateegias 

kajastatud tegevuste ja eesmärkide saavutamine.
 Tähtis on korruptsioonivastasesse strateegias-
se markeeritud tegevuste kaudu jõuda kohalikes 

omavalitsustes, valitsusasutustes, avalik-õigusli-
kes juriidilistes isikutes, hallatavates asutustes ja 

mujal preventiivsete vahendite kasutuselevõtu-
ni. Olulised on veel näiteks pankade keskregist-
riga sarnase süsteemi loomine (e-arest), avaliku 
rakenduse LEO (Läbipaistev Eesti Omavalitsus) 
edasine arendamine, Läbipaistva Eesti Riigi ra-
kenduse alustamine riigiasutuste tehingute koh-
ta, huvide konflikti vältimisega seotud tegevu-
sed, KOVi sisekontrollisüsteemi loomisega seotu 
jpm. Need on tegevused, mis kõik ei realiseeru 

sellel ega järgmisel aastal, küll peaksid aga jõud-
ma algfaasi.

 Korruptsioonivastane edukas tegevus ja võit-
lus on otseselt seotud riigis kehtiva õiguskorra 

ning seadusandliku baasiga. Kriminaalmenetluse 
seadustik peab jätkuvalt võimaldama ilma me-
netlust ülearu koormamata korraldada erinevaid 

menetlustoiminguid, sh jälitustoiminguid.
 Korruptsiooni vähendamisse saavad märgata-
valt panustada erakonnad. Erakondades võiksid 

olla kasutusel eetikakoodeksi sarnased normid, 

millest peetakse kinni, mida austatakse ja jär-
gitakse. Sellega võiks kaasneda eetilisele käi-
tumisele mittekohase tegevuse taunimine ning 

erakonnakaaslaste koolitamine läbipaistvama, 
ausama ja avalikkust paremini teeniva mudeli 

kaudu. Erakondades kasutatav normistik kanduks 

siis omakorda üle parlamenti. 

 Riigikogu erinevates komisjonides toimuv 
peaks valdavalt olema avalik, sh komisjonide 

protokollid ja salvestused. Selle materjali peavad 

õiguskaitseasutused kriminaalmenetluses vaja-
duse korral kätte saama. 
 Parlamendisaadikute puutumatuse ehk nn 
immuniteedi rakendamisel ei tohi ununeda, et 

sellise puutumatuse peamine eesmärk ei ole 
saadiku tõstmine kõrgemale seadusest, vaid luua 

kaitsemehhanism poliitikute süüteomenetluse 

abil asjakohatu ja pahatahtliku mõjutamise ta-

JÄRGMISTE AASTATE OLULISUS
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kistamiseks. Ka parlamendisaadikud on seaduse 
ees võrdsed ning saadikupuutumatuse äravõtmi-
se menetlus on mõeldud täiendavaks abivahen-
diks, mitte võimaliku uurimise või kohtupidamise 

takistamiseks. Praeguseid kehtivaid kriminaal-
menetluslikke võimalusi peab saama edaspidi-
gi kasutada ning nende vahendite kasutamine 

tõendeid kogudes ei tohi muutuda uurimisasu-
tuste ja prokuratuuri jaoks keerulisemaks, büro-
kraatlikumaks ega kaotada operatiivsust.

 Ametikohtade politiseerumise vähendamine 
valitsusasutustes ja kohalikes omavalitsustes on 

tähelepanu väärt teema järgmisteks aastateks. 
See tõstaks riigi suutlikust ausal moel avalikku 

teenust pakkuda ning elu paremaks muuta. 

 Kõigis kohalikes omavalitsustes tuleks kehtes-
tada korruptsioonivastase seaduse rakendamise 

kord, võtta meetmeid huvide konflikti vältimi-
seks, koolitada perioodiliselt oma töötajaid ning 

tagada ausamal ja parimal moel avalike vahen-
dite kasutamine. Kohalike omavalitsuste tasandil 
on olukorra paremaks muutmisel tähtis läbipaist-
vus. Selleks tuleks muu hulgas parandada oma-
valitsuste dokumendiregistri pidamise korda; 
ühtlustada dokumentide, sh komisjoni protokol-
lide avaldamist kodulehel; sätestada volikogu ja 
komisjoni protokollide sisu kajastamisele ühtsed 

nõuded jms. Kohaliku elu avalik ning ausam juh-
timine peab paistma ka omavalitsuste kodulehte-
delt. Avalike vahendite kasutamine ei pea mitte 
ainult olema aus, vaid see peab avalikkusele ka 

näima aus.
 Tegevuste läbipaistvamaks muutmise kau-
du suudavad asutused tõhusamalt vähendada 
ametnike kiusatust omakasupüüdlikult käituda 
ning parandada seeläbi ametnikkonna suhtumist 
ja nende ametikohtade tegelikku ellukutsumise 

kasutamist.
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SBüroo võtti  s vihjemeili korruptsioonivihje@politsei.ee 

kasutusele 2011. aasta 30. detsembril. 2012. aastal 

saadeti  vihjemeilile 26 teadet ning 2013. aastal 36 
teadet. Kolmandikul vihjeist on olnud infona olulist 
kaalu, need on ajendanud kontrollima korruptsioo-
nikahtlusega asju. Osa vihjeid on olnud seotud po-
litsei sisekontrolli pädevusse jäävate teemade ning 
majandus- ja maksukuritegevusega, mille büroo on 
edastanud sisekontrollile, majanduspolitsei üksus-
tele või Maksu- ja Tolliameti le. Osa korruptsiooni-
vihjeid on tulnud ka Kaitsepolitseiameti st, kuhu on 
teatajad esmalt pöördunud ning kust teade on edas-
tatud büroo vihjemeilile. 

6. septembril 2012. aastal hakkas vihjetelefon 612 
3657 toimima automaatvastajana. 

Oleme täiendanud PPA kodulehte korruptsiooni-
valdkonnas. Sealt leiab büroo kontakti d, vihjete 
esitamise võimalused, infomaterjale ja kohtulahen-
deid. Kodulehe sisu kavatseme perioodiliselt täien-
dada. 

Joonis 31. Korruptsioonikuritegude büroo 

vihjemeiliaadressi korruptsioonivihje@politsei.ee 

kaudu edastatud vihjete arv kahe aasta jooksul

2013. aastal loeti  PPA kodulehel korruptsioonirub-
riiki (www.politsei.ee/et/nouanded/korruptsioon/) 
kokku 1120 korda. 

KORRUPTSIOONIvIHJE 

EDASTAMISE vÕIMALUSED

26 36

2013

2012

Vihjemeilile edastatud vihjed
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Infot saate edastada keskkriminaalpolitsei 
korruptsioonikuritegude büroole:

1) vihjemeilile korruptsioonivihje@politsei.ee;
2) vihjetelefoni automaatvastajale 612 3657;
3) posti aadressile Tööstuse 52, 10416 Tallinn. 

Teavet saab edastama tulla ka 

korruptsioonikuritegude büroosse.

Vajaduse korral tagame teataja anonüümsuse.

Korruptsioonikuritegude büroo üksused asuvad 
Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus.

KUHU PÖÖRDUDA, KUI 
OLETE KOKKU PUUTUNUD 

KORRUPTIIvSE KÄITUMISEGA 
vÕI TEATE SELLE 
KOHTA INFOT?

Koostanud: korruptsioonikuritegude büroo
Karikatuurid: Silver Koorts
Fotod: PPA, Dreamsti me, Freeimages 
Keeletoimetaja: Ene Sepp
Kujundanud: ArealDisain OÜ
Trükk: Direct Group OÜ

Korruptsioonikuritegude büroo 
„Ülevaade büroo 2012.–2013. aasta tegevusest“ veebis: 
htt p://www.politsei.ee/et/nouanded/korruptsioon/ 

BÜROO JUHT

Tööstuse 52
10416 Tallinn
tel 612 3827

faks 612 3740

MENETLUSTALITUS

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 6441
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