
 
    
    
    
    

 

  

  

  

 
 
 
 
 
 
Ministeeriumid 
 
 
Korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 
lõpparuande ja korruptsioonivastase 
strateegia 2013-2020 esitamine 
kooskõlastamiseks ja arvamuse 
avaldamiseks 
 
 
Esitame kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 
eelnõu ja selle lisad, korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 lõpparuande, ning Vabariigi Valitsuse 
vastava korralduse eelnõu ja selle seletuskirja.  
 
Palume korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 eelnõu rakendusplaanis märkida: 

 tegevuste vahetud tulemused, kui need on märkimata või neid tuleks täiendada, 

 raamatupidamiseks vajalikud koodid (EA liik ja COFOG) oma valitsemisala puhul,  

 lisaraha vajaduse tegevuste täitmiseks, 

 oma valitsemisala puhul valitsemisala kulud kokku (rakendusplaani I lehekülg) – kuigi vastavad 
arvutused teeb ka justiitsministeerium, on täpsuse huvides olulised ka iga ministeeriumi enda 
arvutused, 

 vajadusel lisategevused, mis on strateegia ettevalmistamise käigus rakendusplaanist välja 
jäänud, 

 seos teiste valdkonna arengukavadega, juhul, kui vastav tegevus on toodud juba mõnes teises 
arengukavas, 

 puuduvad meetmete indikaatorid, tuues välja nii alg- kui sihttaseme. 
 
Täitmata lahtrid on rakendusplaanis märgitud punasel taustal. Palume teha kõik muudatused 
rakendusplaani selliselt, et täiendused oleksid jälgitavad (teise värviga esile tõstetud vms.). 
 
Palume ka Teie arvamust korruptsioonivastase strateegia pealkirjale – Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammis pakutakse pealkirjaks „Aus riik“, samas on sellise nimega strateegia juba varem 
olnud (2004-2007), teisalt hõlmab käesolev strateegia ka omavalitsusi, ettevõtjaid, elanikke puudutavaid 
tegevusi, seega viide riigile pealkirjas on liialt kitsas. Justiitsministeerium omalt poolt pakub pealkirjaks 
„Läbipaistev Eesti“ ning kaalume ka eraldi pealkirjata korruptsioonivastast strateegiat. 
 
Võimalusel palume nimetada kooskõlastuskirjas korruptsiooni ennetamist koordineeriv isik (vt strateegia p 
31) oma ministeeriumis ja selle valitsemisalas. Eelkõige palume vastava koordinaatori nimetamist 
haridus- ja teadusministeeriumil, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil, rahandusministeeriumil, 
siseministeeriumil, sotsiaalministeeriumil, keskkonnaministeeriumil, põllumajandusministeeriumil ja 
kultuuriministeeriumil (viimased kolm on rakendusplaanis nimetatud seoses finantstoetuste jagamisega). 
 
Ootame Teie seiskohti ja täiendusi hiljemalt 19.06.2013.  
 
Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 eelnõu täiendused palume saata elektrooniliselt mari-
liis.soot@just.ee ning korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 lõpparuande täiendused meilile 
urvo.klopets@just.ee.  
 
Lugupidamisega 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 

Teie  {saatja kuupäev} nr {saatja viit} 
 

Meie             {reg.kuupäev} nr  {viit} 
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{Hanno Pevkur} 
{Minister} 
 
 
Sama:        

Riigikantselei 

Riigikogu Kantselei 

Riigikohus 

Riigikontroll 

Riigiprokuratuur 

Õiguskantsler 

Eesti Linnade Liit 

Maaomavalitsuste Liit 

Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon 

Eesti Apteekrite Liit 

Eesti Arstide Liit 

Eesti Haiglate Liit 

Eesti Haridustöötajate Liit 

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda 

Eesti Tööandjate Keskliit 

Eesti Koolijuhtide Ühendus 

Eesti Lasteaednike Liit 

Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit 

Eesti Patsientide Esindusühing 

Eesti Patsientide Nõukoda 

Eesti Õpetajate Liit 

E-riigi Akadeemia 

Tartu Ülikooli Eetikakeskus 

Eesti Pangaliit 

Teenusmajanduse Koda 

Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum 

Ühing Korruptsioonivaba Eesti 

Riigi Infosüsteemide Amet 

Eesti Kultuurkapital 

Ettevõtluse Arendamise AS 

Integratsiooni ja Migratsiooni SA 

Keskkonnainvesteeringute Keskus 

KredEx 

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet  

SA Innove 

SA Kutsekoda 

Töötukassa 
 
Lisad: 

1. Korruptsioonivastane strateegia 2013-2020  
2. Lisa 1. Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 rakendusplaan 
3. Lisa 2. Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 juhtimisskeem 



 

 

4. Korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 lõpparuanne  
5. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu  
6. Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu seletuskiri („Korruptsioonivastase strateegia 2013-2020 

heakskiitmine“ juurde) 
 
 
Mari-Liis Sööt   
6208 223 
mari-liis.soot@just.ee 
 
Urvo Klopets 
6208 178 
urvo.klopets@just.ee 
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