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Registreeritud korruptsioonikuriteod



Raske korruptsiooni 
menetlemise statistika 

2014-2018

Kohtusse saadetud 
kriminaalasju

Kohtuotsuseid

2014. aasta 14 16
2015. aasta 14 14
2016. aasta 23 12

2017. aasta 13 13

2018. aasta 12 3



Korruptsiooni vastu 2018

• 2018 saadeti kohtusse saadetud 12 raske
korruptsiooni kriminaalasja (Põhja RP 3,
Lõuna RP 2, Lääne RP 3, Riigiprokuratuur 4)

• 7 altkäemaksu andmist-võtmist
• 3 konkurentsikuritegu, toimingupiirangu rikkumist
• 2 omastamist jms
• Süüdistused esitati 21 inimesele ja 5 juriidilisele isikule

• Kohtuotsused
• Eesti Raudtee 
• Sõle Spordikeskus
• AS Lääne-Tallinna hooldusravikliinik 



Milleks üldse korruptsiooniga võidelda, 
kui „pooled“ on rahul

• Majanduslik aspekt
• EL andmetel kahju 120 miljardit
• Konkurentsikahju
• Investeeringute kadumine
• Vaesuse suurenemine

• Riigi usalduse aspekt
• Inimeste usaldus riigi vastu
• Õiglus ja võrdsus seaduse eest



Kas Eesti korruptsioonivastane võitlus 
on olnud edukas?

• Süüdimõistvad kohtuotsused on seotud
• erinevate piirkondadega
• riigi ja KOV-dega
• õiguskaitsega
• erinevate sektoritega



Korruptsiooni tajumise indeks



Konkreetsete menetlustega saavutatud 
mõju

• Pärnu volikogu liikme suhtes toimunud menetluse
• Volikogu arutelud, kust jookseb piir lobitöö ja altkäemaksu vahel?
Kas isiklikke probleeme saab/võib lahendada kasutades ära oma
positsiooni volikogus?

• Tartu linnavalitsusega seotud menetlused
• tehakse aktiivset korruptsioonivastast ennetustööd, teadvustatakse
võimalikke riskikohti, linnavalitsuse kulutused suurema tähelepanu
all

• TTV menetlus
• sihtasutuse juhtkonna ja järelevalve ümberkorraldamine
• koosmõjus teiste linna korruptsioonijuhtumitega asus linnavalitsus
rohkem tegelema korruptsiooni ennetamise ja selle uurimisega



Kuidas korruptsiooniga võideldakse

• Pädevad asutused
• PPA
• KAPO

• Spetsialiseerunud ametnikud
• Koostöö 

• õiguskaitseasutuste vahel
• ühiskonnas laiemalt

• Prioriteetsed valdkonnad
• Õiged mõjule suunatud sihid
• Sobiv menetlustaktika



Väljakutsed ja trendid

• Piiritlemine lobitööga
• Korruptsiooniskeemide kasvav konspiratiivsus ja 

pikaajalisus
• KOV sisekontrolli süsteemide tõhusus (KIITUS!)  

ning pikalt usaldusväärseks peetud inimestest 
lähtuvad riskid

• Rahvusvahelised aspektid nii kuritegude 
toimepanemisel kui ka menetlemisel

• Menetluspikkus



• Toimingupiirangute rikkumiste selgus ja 
ühemõttelisus

• Kõrvaltegevustega kaasnevad riskid ning nende 
tuvastamine

• KVS §7 sätestatud põhimõtete järgimine 
väiksemates KOV-des 

• Milline on mõistlik tasakaalukoht inimeste 
rakendamiseks, näiteks KOV allasutustesse



Lahendused

• Teadmised
• koolitused
• õppepäevad
• omavahelise parima praktika jagamine
• lihtsalt nõu küsimine

• Ühiskondlikud diskussioonid väljapool 
menetlusi

• Otsuste läbipaistvus kui väärtus



Prokuratuur 

• Igas ringkonnas valdkonnale spetsialiseerunud 
prokurörid (eriasjade prokurörid)

• Põhja RP 
• Leelet Kivioja (6 944 204, leelet.kivioja@prokuratuur.ee)

• Lõuna RP
• Margus Gross (7 500 733, margus.gross@prokuratuur.ee) 

• Lääne RP
• Kaido Tuulemäe (44 77 548, kaido.tuulemae@prokuratuur.ee) 

• Viru RP
• Günter Koovit (6 638 430, gynter.koovit@prokuratuur.ee) 
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AITÄH !


