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The better the question. The better the answer.
The better the world works.

Metoodika

►

Uuringu eesmärgiks oli mõista uusimaid seisukohti äritegevusega seotud
riskide (sh pettused, korruptsioon) juhtimisel Eesti äriühingutes ja avaliku
sektori asutustes.

►

Veebipõhine küsitlus viidi läbi aprillis 2018 organisatsioonis
juhtimisfunktsiooni omavate isikute hulgas.

►

Uuringus esitati 22 küsimust, millest:
► 3 küsimust käsitlesid vastaja profiili,
► 5 küsimust käsitlesid organisatsioonis tuvastatud pettuseid,
► 14 küsimust käsitlesid üldiselt organisatsioonis kasutatavaid
sisekontrolli meetmeid pettuste tuvastamiseks ning muid antud
teemaga seotud ettepanekuid ning põhimõtteid.

►

Uuringus on osade küsimuste puhul võrdluseks välja toodud ka 2016. ja
2017. aasta tulemused.

►

Kokku osales küsitluses 190 vastajat.

Kokkuvõte küsitlusest

„Eetiline äritegevus ja eetika põhimõtete järgimine on Eesti organisatsioonidel
aidanud saavutada edu“

Palun valige sobivaim vastus järgmiste väidete kohta:
Minu organisatsiooni juhtkonna jaoks on eetikastandardite järgimine
ja eetiline äritegevus väga tähtsad.

79%

Eetika põhimõtete järgimine on aidanud minu organisatsioonil
saavutada edu.

64%

Minu organisatsioonis on olemas kirjalik dokument, mis reguleerib
eetilise käitumisega seotud teemasid.

63%

Eetika põhimõtteid rikkunud töötaja suhtes rakendatakse karistavaid
meetmeid või muud sarnast.

28%

18%

56%

Eetilisest käitumisest on räägitud minu organisatsioonis viimase 24
kuu jooksul rohkem kui varem.

0%
Olen osaliselt nõus

24%

33%

20%
Ei ole nõus

60%

Ei oska öelda

4%

4% 11%
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40%

1%6%

15%

29%

44%

Ebaeetiline käitumine jääb sageli organisatsiooni tippjuhtkonnale
5%
teadmata.

Olen täielikult nõus

12% 5%4%

9%

19%

80%

100%

„Võrreldes eelmise aastaga on kahanenud vastanute osakaal, kelle arvates on
korruptsioon vaid avalikus sektoris esinev nähtus“

Palun valige sobivaim vastus järgmiste väidete kohta:
Isiklike kingituste või meelelahutuste
pakkumine erasektoris on õigustatud heade
(äri)suhete loomiseks ja hoidmiseks.

53%
57%
62%
41%

Korruptiivne käitumine (sh. altkäemaks) on
Eestis laialt levinud.

49%
40%

Korruptsioonivastaste põhimõtete järgimine
kahjustab organisatsiooni konkurentsivõimet
Eesti turul.

20%
31%
23%
13%

Korruptsioon on avaliku sektoris esinev
nähtus ega laiene erasektorile.

24%
17%

Kui mina teatud juhtudel altkäemaksu ei
paku, siis teeb seda konkurent ja võidab
tehingu.

11%
20%
22%

Isiklike kingituste või meelelahutuste
pakkumine avalikus sektoris on õigustatud
heade (äri)suhete loomiseks ja hoidmiseks.
Mõningane finantstulemustega
manipuleerimine on lubatud.

2018 - Olen täielikult/osaliselt nõus
2017 - Olen täielikult/osaliselt nõus
2016 - Olen täielikult/osaliselt nõus

1/5 vastanutest usub, et
korruptsioonivastaste
põhimõtete järgimine
kahjustab organisatsiooni
konkurentsivõimet Eesti
turul

17%
19%
22%
5%
13%
12%

Võrreldes 2016. aastaga on
oluliselt kahanenud
vastanute osakaal, kelle
arvates isiklike kingituste
pakkumine on õigustatud

41% vastanutest on
palutud tasuda eraelulises
situatsioonis sularahas või
tšekki võtmata.

„Pettuste ennetamisel ja avastamisel tuginetakse eelkõige finants- ja siseauditi
tulemustele“

65% vastanutest usuvad, et nende
organisatsioonis kasutusel olevad meetmed
on pettuse avastamiseks tõhusad

Milliseid meetmeid kasutatakse Teie organisatsioonis pettuste ennetamiseks ja avastamiseks?
85%

Finantsauditite läbiviimine

10% 5%

79%

Siseauditi funktsioon

17%

74%

Töötajate ja koostööpartnerite taustakontrolli läbiviimine
Pettuseriskidest teadlikkuse tõstmine koolituste abil

72%

Regulaarne sisekontrolli läbiviimine

71%

15%

11%

25%
22%

52%

Töötajate majanduslike huvide deklareerimine

3%

42%

4%
7%
6%

Koostööpartnerite auditeerimine (või kontrollimine)

48%

39%

12%

Õigusabi- või konsultatsioonifirmade poolt analüüside tellimine

48%

40%

12%

Spetsiaalsete tarkvaraprogrammide ja/või IT süsteemide kasutamine
Üllatusauditite läbiviimine
Rakendatud on teavitamiskanalid, sh vihjeliin

Jah

Ei

46%
44%
42%

Ei oska öelda

38%
45%
54%

16%
12%
4%

„Suurimateks probleemideks on omastamine, vargus, teatud tehingupartnerite
soosimine ja andmetega manipuleerimine“
1/3 vastanutest kinnitavad, et viimase kahe
aasta jooksul on esinenud nende
organisatsioonis pettuse/varguse juhtumeid.
Kahe aasta võrdluses on kasvanud
nende organisatsioonide osakaal, kus on
tuvastatud pettusejuhtumeid.

3%

Kirjeldage, mis liiki pettus avastati
70%
60%
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40%
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58%

51%
40%
25% 25%

21%

25% 25%

33%

30%
22%

12%

16% 13%
2,9%

Omastamine, vargus,
Teatud
Andmetega
raha välja "kantimine" tehingupartneri(te)
manipuleerimine,
soosimine,
andmete võltsimine
soodsamate
tingimuste loomine ja
allahindluste
pakkumine

Ettevõtte vara
isiklikuks otstarbeks
kasutamine

2018

2017

2016

*huvide konfliktiga tehingute läbiviimine või läbiviimise katsed; asutuse resursside
mittesihipärane kasutamine; käimasolev uurimine, mille sisu pole avalikustatud

Muu*

16%

8% 12%

Altkäemaks,
kingitused

7% 7%
Ettevõtlusega mitte
seotud kuluarvete
esitamine

„Küsitluses osalejate arvates on sobivaim meetod pettusejuhtumite avastamiseks
äriinfo analüüs ja kogumine ning töötajate taustakontroll värbamisel“

Võrreldes eelnevate aastatega on
kasvanud vastajate osakaal, kes
peavad töötajate taustakontrolli ning
regulaarset pettuseriskide hindamist
sobivaks meetodiks

teadlikkus

Millised meetodid on Teie arvates sobivad pettusejuhtumite avastamiseks?

Jah

Äriinfo analüüs ja kogumine

91%

Töötajate taustakontroll värbamisel

91%

Regulaarne pettuseriskide hindamine

87%

Karistusregistri kontroll

72%

Töötajate e-kirjade jälgimine

Ei

73%

Töötelefoni kõnede eristuse jälgimine

69%

Tööl kasutatavate suhtlusprogrammide jälgimine

68%

Sotsiaalmeedia profiili(de) jälgimine

58%

„Kõige enam takistab väärkäitumisest teavitamast lojaalsus oma kolleegide ja
ettevõtte suhtes“

Kas mõni alljärgnevatest teguritest (kui üldse) võiks Teid
takistada oma organisatsioonis esinenud väärkäitumisest
(sh pettustest, altkäemaksust või korruptsioonist)
teatamisel?
Lojaalsus oma kolleegide suhtes

Lojaalsus oma ettevõtte suhtes

Mure oma tulevase karjääri osas
selles ettevõttes

21%

18%

13%

Hirm oma isikliku turvalisuse pärast 11%

Mure oma tulevaste
karjäärivõimaluste osas mõnes teises 10%
ettevõttes

Jah - tõenäoliselt küll

69%

10%

74%

►

49% tänu sisekontrollimeetmete rakendamisele

►

42% tänu siseauditi tööle

►

31% tänu vihjele

►

31% juhuslikult

►

20% tänu uurimisasutuste
tööle

►

7% tänu finantsauditile

8%

82%

6%

76%

13%

79%

Ei - see on ebatõenäoline

Organisatsioonides, kus viimase 24 kuu jooksul
mõni pettusejuhtum aset leidis, avastati need
tänu allpool esitatud meetoditele.
Vastajatel oli võimalik valida pettusejuhtumite
avastamise meetodina mitu varianti.

11%

Ei tea

Ligi poolte vastanute hinnangul oli
sisekontrollimeetmete rakendamine pettuse
avastamisel võtmetähtsusega.

„Valdav enamus pettuseid on toime pandud organisatsiooni lihttöötaja või
keskastmejuhi poolt“

Organisatsioonides, kus viimase 24 kuu jooksul mõni
pettusejuhtum aset leidis, panid rikkumise toime järgmised
isikud:

Organisatsiooni töötaja*

56%

Organisatsiooni juhtivtöötaja
(keskastmejuht)

38%

Koostööpartner

9% vastanutest on palutud
märkida lepingule
varasem/hilisem kuupäev

24%

Klient

16%

Organisatsiooni endine töötaja

11%

Organisatsiooni juhtimis- või
kontrollorgani liige (juhatus,
nõukogu)

11%

Organisatsiooniväline isik*

Viimase 24 kuu jooksul on vastanutel palutud teha
järgnevaid tegevusi:

7%

* Organisatsioonis töötav spetsialist, lihttööline, ajutised töötajad, teenindajad,
andmetöötleja, assistent, müügiinsener, kinnisvarahaldur

6% vastanutest on palutud
„olla loominguline“ hindamiste
ja varude aluseks olevate
eeldustega

5% vastanutest on palutud
„ilustada“ majandustulemusi
või maksta kellegi isiklik kulu
läbi ettevõtte kulude

„Valdav enamus pettusejuhtumeid on tekitanud organisatsioonidele rahalise kahju“

Kui vastajad oskasid välja tuua viimase 24 kuu
jooksul läbi pettuse organisatsioonidele tekitatud
kahju suurust, hinnati seda järgnevalt:

64% juhtumite puhul ületas
tekitatud kahju 10 000 euro
piiri.

Viimase 24 kuu jooksul avastatud pettusejuhtumi(te)
tagajärjed olid järgnevad:
Organisatsiooni töötaja
vallandati (nt usalduse
kuritarvitamise tõttu)

55%

Esitati avaldus politseile

51%

Organisatsiooni töötaja lahkus
poolte kokkuleppel

1/3 juhtumite puhul on
tekitatud kahju suurem kui
50 000 eurot.

Lepingu lõpetamine
kliendi/koostööpartneriga
Muu*

Lisaks pidasid vastajad
oluliseks mainekahju, mis
on hindamatu.

38%

Tehti hoiatus ja jätkati
koostööd
Ei tehtud midagi

24%

7%

5%

4%

* Otsus on alles tegemisel; pettus avastati pärast töötaja lahkumist; võeti kirjalik selgitus

Mis vastanute arvates aitaks vähendada korruptsiooni Eestis:

►

Teadlikkuse tõstmine

►

►

„Eetiliste väärtuste kasvatus juba lasteaias ja
koolis“

►

„Esinenud juhtumite suurem avalikustamine ning
laiem meediakajastus“

►

„Organiseeritud teavitustegevus ja selgitustöö,
meetmete ja juhismaterjalide näidiskirjeldused“

►

„Palkade/aastasissetuleku avalikustamine“

„Regulaarsed koolitused ettevõtetes koos
praktiliste näidetega“

►

„Tegelike kasusaajate avalikustamine“

►

►
►

►

Suurem avalikustamine

Sisekontrollimeetmete rakendamine
►

„Pisteline kontroll“

►

„Juhtimisfunktsiooni ja kontrollfunktsiooni lahusus“

►

„Eetikakoodeks kõigile kohustuslikuks“

►

„Regulaarne pettuseriskide hindamine, siseaudit“

►

„Hea personalipoliitika rakendamine“

Läbipaistvus
►

„Juhtivtöötajate rotatsioon avalikus sektoris“

►

„Elektrooniliste arvete ja kviitungite kohustuslikuks
muutmine“

►

„Avaliku raha jagamine läbipaistvamaks“

►

„Riigi õhemaks muutmine IT süsteemide
rakendamise abil – e-menetlused; annetuste
register; riigihangete register; maksu- ja
vararegister avalikuks“

Karistused
►

„Suuremad volitused uurimisorganitele ning
karmimad karistused“

►

„Karistatud isikute pikk valdkonnas tegutsemise
keeld, edasise tegevuse piiramine“

►

„Karistusõiguslike meetmete proportsionaalsus,
sh tõhusam ärikeeldude rakendamine, järelvalve
ning karistuste mõjusus“

„Valitud sektorites peaks olema kehtestatud karmimad pettuste ja korruptsiooni
ennetavad meetmed“

46% vastanutest usub, et
ISO 37001 sertifikaadi olemasolu
suurendaks usaldust ettevõtte
suhtes

Millistele organisatsioonidele Eestis peaks kehtestama
pettuseid ja korruptsiooni ennetavaid (täiendavaid)
nõudeid (nt eetikakoodeks ettevõtte kodulehel, ISO või
teistele standarditele vastavus, kohustuslik pettuse- ja
korruptsiooniriskide hindamine)?
Kohalikud omavalitsused

94%

Riigi äriühingud

Üle 65%
vastanutest usuvad,
et osadel organisatsioonidel
tuleks kehtestada täiendavaid
pettuse- ning
korruptsioonivastaseid
nõudeid

89%

Ministeeriumid ja muud avalik-õiguslikud
asutused
Äriühingud, mis osalevad riigihangetel

Krediidi- ja kindlustusasutused

6%

86%

76%

71%

11%

14%

24%

29%

Börsil noteeritud ettevõtted

66%

34%

Sihtasutused

65%

35%

Jah, peaks

Ei, ei peaks

Vastajate profiil

Vastajate profiil

Vastanute ametikoht

Organisatsiooni suurus

Juhatuse liige, tegevjuht

30%

Finantsjuht, (pea)raamatupidaja

20%

Keskastmejuht

18%

Siseauditijuht/siseaudiitor, riskijuht,
kontrolliosakonnajuht/kontroller

Alla 10
töötaja;
5%

50 – 120
töötajat;
12%

14%

Töötaja, spetsialist

7%

Ettevõtte omanik, aktsionär, nõukoguvõi auditikomitee liige
Juriidilise osakonna juht, jurist,
vastavuskontrolli juht

121 – 499
töötajat;
36%

7%
3%

Üle 500
töötaja;
31%

10 – 49
töötajat;
17%

Vastajate profiil

Milline on Teie organisatsiooni peamine tegevusala?
Riigi- või kohalik omavalitsus, ministeeriumid/ametid, muu avalik sektor

18%

Pangandus, kindlustus, investeerimine, muud finantsteenused

14%

Tootmine, tööstus

11%

Jae- ja hulgikaubandus

10%

Transport, logistika

9%

Meditsiin, tervishoid, farmaatsia, sotsiaalhoolekanne

8%

Muu*

7%

Ehitus, kinnisvara, varahaldus

6%

Energeetika, naftasaadused, mäetööstus

5%

MTÜ, SA

5%

IT, tehnoloogia, telekommunikatsioon, elektroonika

3%

Turism, hotellindus
Teadus, haridus, koolitus, kunst
Meedia, meelelahutus, avalikud suhted

2%
1%
1%
* Õigusteenused, keskkonnateenused, infrastruktuur, turu-uuringud, remonditeenused,
tehnoülevaatus, turvateenused, vee- ja kanalisatsiooniteenused, põllumajandus

EY | Audit | Maksukonsultatsioonid | Tehingute
nõustamine| Ärikonsultatsioonid

Ernst & Young Baltic AS on Baltikumi suurim
ärikonsultatsiooniettevõte. EY Eesti kontoris töötab üle 120
ja Baltikumi meeskonnas üle 600 kogenud spetsialisti.
Rahvusvaheliselt on EY üks maailma juhtivatest
ärikonsultatsiooni, tehingute nõustamise, auditi- ja
maksuteenuste pakkujatest.
Täpsem info: http://www.ey.com/EE.

(+372) 611 4610
Jaan.Riima@ee.ey.com

