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Valminud on Riigikogu XIII koosseisu teine aastaraamat, 
milles heidame pilgu möödunud aastale septembrist 2016 
septembrini 2017 ehk neljandale ja viiendale istungjärgule.  
See on olnud kiire ja sündmusterohke aeg, mil tavapärast 
parlamenditööd on mõjutanud ka mujal toimuv. 
  Julgeolek ja turvalisus on viimaste aastatega tõusnud 
esiteemaks kogu maailmas. Paljud tänapäeva ohud on  
piiriülesed, seetõttu on oluline mõista, et selles valdkon-
nas on võimalik edu saavutada vaid üheskoos tegutsedes. 
Sellest põhimõttest oli kantud ka Eesti Euroopa Liidu  
Nõukogu eesistumise raames toimunud parlamentide- 
vaheline välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika konverents, 
kus muude oluliste teemade hulgas käsitleti ka küber- 
turvalisust. Kõnealuse ürituse, samuti juulis Tallinnas aset 
leidnud rahvusparlamentide Euroopa Liidu asjade komis-
jonide esimeeste kohtumise edukas korraldamine andis 
tunnistust sellest, et hoolimata lühikeseks jäänud ette- 
valmistusajast on Riigikogu kavandatud üritusi hoogsalt 
ellu viimas. Nendel teemadel kirjutab aastaraamatus lähe-
malt eesistumise parlamentaarse mõõtme koordinaator 
Siiri Sillajõe. 
  Rahvusvaheliste ürituste korraldamise kõrval ei  
saa unarusse jätta lahendamist vajavaid siseriiklikke küsi-
musi. Nii pakkusid komisjonid ja fraktsioonid ühisteks 
aruteludeks selliseid olulise tähtsusega küsimusi nagu 
haldusreform, Eesti kui mereriik, Rail Balticuga seonduv, 
metsade majandamine, kutsehariduse arengusuunad jm. 
Tavapäraseks on saanud komisjonide regulaarsed avalikud 
istungid, kus koos ekspertide, huvigruppide ja kodanike-
ühenduste esindajatega arutatakse kõige aktuaalsemaid 
probleeme ühiskonnas. Sageli annavad ühisaruteluks  
põhjuse ka kollektiivsed pöördumised. 
  Rahvastikukriisi lahendamiseks ja riigireformi  
arengusuundade väljatöötamiseks moodustas parlament 
kaks probleemkomisjoni. Riigikogu Kantselei juures  
tööd alustanud Arenguseire Keskus on seadnud aga oma 
ülesandeks ühiskonna pikaajaliste arengusuundade välja- 
selgitamise, analüüsi ja nende põhjal arengustsenaariu-
mite koostamise. Arenguseire tulevikuplaane tutvustaval 
seminaril mais toodi esile kolm suurt uurimisprojekti,  

mis analüüsivad avaliku valitsemise tulevikku, töösuhete 
mängureegleid ning tootlikkuse pikaajalist arengut. 
  Läinud parlamendiaastal toimus Toompea lossis  
mitu tähelepanuväärset sündmust: 3. oktoobril 2016  
valiti Riigikogus Vabariigi Presidendiks Kersti Kaljulaid; 
23. novembril astus ametivande andmisega ametisse uus 
valitsus eesotsas peaminister Jüri Ratasega; tänavu suvel 
tähistasime põhiseaduse rahvahääletuse 25. aastapäeva.  
5. oktoobril möödus aga veerand sajandit sellesama  
põhiseaduse alusel tegutsema asunud Riigikogu kokku- 
tulemisest. Viimast Ülemnõukogu ja VII Riigikogu 
võrdleb aastaraamatus Põhiseaduse Assamblee liige Jüri 
Adams, kes praegu on Riigikogu põhiseaduskomisjoni 
aseesimees.
  Käesoleva aastaraamatu kaante vahele mahub  
veel palju muud huvitavat: põhjalik ülevaade Riigikogu  
komisjonide tööst, pilguheit parlamentaarsele kontrollile 
ja tegevusele  muudes valdkondades, samuti kokkuvõte 
Riigikogu välissuhtlusest. Muu hulgas saame teada,  
et kolme Balti riigi parlamentide koostööorganisatsioon  
Balti Assamblee tähistas mullu sügisel 25. sünnipäeva, 
tänavu on Eesti aga BA eesistujamaa. 
  Aastaraamatu viimane rubriik võtab kokku sünd- 
mused, mida parlament on tähistanud koos rahvaga. 
Pikk Hermann ootab külastajaid riiklikel pidupäevadel, 
Toompea lossi tullakse aga ekskursioonidele ja avalikele 
üritustele aasta ringi. Sellest annab tunnistust rohke  
pildimaterjal, mis teeb aastaraamatu lehitsemise veelgi 
mõnusamaks. Head lugemist! 

Peep Jahilo
Riigikogu Kantselei direktor

HEA LUGEJA!
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RIIGIKOGU XIII KOOSSEIS: 
JUHATUS JA FRAKTSIOONID

Mitte ainult meie põhiseadu-
ses, vaid ka meie hinges olev 
soov eesti rahvuse, keele ja 
kultuuri igikestvuse kohta saab 
täidetud siis, kui meil on sõpru 
ja liitlasi. Kui see koostöö  
kuskilt käriseb, siis see pole 
Eesti huvides. Kui seda koos-
tööd saab parandada, siis on 
meie huvi seda teha ja mitte 
vaikides pealt vaadata. 
Riigikogu esimehe Eiki Nestori kõnest  
sügisistungjärgu avamisel, 12.09.2016

Vabadusse sündinule on  
meie väikese riigi iseolemine,  
turvalisus ja vabadused ise-
enesestmõistetavad. Need  
ei ole seda. Iga aed kasvab 
rohtu, kui seda ei hoolda ega 
hoia. 
Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi kõnest 
ametisseastumise tseremoonial, 10.10.2016
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Esimees Eiki Nestor 
Esimene aseesimees Helir-Valdor Seeder  
(kuni 05.12.2016), Enn Eesmaa (alates 05.12.2016)
Teine aseesimees Jüri Ratas (kuni 22.11.2016),  
Taavi Rõivas (alates 05.12.2016)

ASEESIMEESTE VALIMISED 5. DETSEMBER 2016,  
HÄÄLETUSTULEMUSED

Enn Eesmaa: 50 häält;
Taavi Rõivas: 43 häält.
Kehtetuid sedeleid 3.
Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv: 96.

JUHATUSE VALIMISED 23. MÄRTS 2017,  
HÄÄLETUSTULEMUSED

Esimehe valimised
Eiki Nestor: poolt 51 häält, vastu 22 häält, kehtetuid  
sedeleid 24.
Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv: 97.

Aseesimeeste valimised
Enn Eesmaa: 47 häält;
Taavi Rõivas: 34 häält.
Kehtetuid sedeleid 16.
Hääletamisest osa võtnud Riigikogu liikmete arv: 97.

JUHATUS Kui see arupärimine mingil põhjusel vastab  
kodu- ja töökorra seadusele, siis ma saadan ta edasi.
Esimees Eiki Nestor, 08.05.2017 

Sõbralik soovitus on fantaasiat liigselt õhutavaid  
küsimusi vähem esitada, meil on pikk õhtu ees.
Aseesimees Enn Eesmaa, 17.05.2017

Mürafoon on läinud siin saalis juba sedavõrd kõrgeks,  
et isegi mina ei kuule ettekandjat. 
Aseesimees Taavi Rõivas, 04.04.2017
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FRAKTSIOONID 
(seisuga 11. september 2017)

EESTI KESKERAKONNA FRAKTSIOON (K)

Esimees AseesimeesAseesimees

Kersti  
Sarapuu*

Erki
Savisaar*

Enn
Eesmaa

Valeri
Korb

Dmitri
Dmitrijev

Peeter
Ernits

Helmut  
Hallemaa*

Olga
Ivanova

Jaanus
Karilaid

Siret
Kotka-Repinski

Mihhail
Korb*

Igor 
Kravtšenko*

Heimar
Lenk

Aadu
Must

Anneli
Ott

Oudekki
Loone

Andrei
Novikov

Jüri
Ratas*

Eevi 
Paasmäe*

Toomas 
Paur*

Rein
Ratas*

Mailis 
Reps*

Kadri 
Simson*

Mihhail  
Stalnuhhin

Märt
Sults

Marko 
Šorin*

Tarmo
Tamm*

Vladimir
Velman

Marika
Tuus-Laul

Viktor
Vassiljev

Toomas
Vitsut

Toomas 
Väinaste*

* Helmut Hallemaa (alates 23.11.2016, asendusliige); Mihhail Korb (volitused peatunud 22.11.2016, riigihalduse minister; alates 15.06.2017, volitused 
taastunud); Igor Kravtšenko (alates 06.12.2016, asendusliige); Eevi Paasmäe (asendusliige 23.11.–09.12.2016, volitused lõppenud); Toomas Paur (alates 
12.12.2016, asendusliige); Jüri Ratas (volitused peatunud 22.11.2016, peaminister); Rein Ratas (volitused peatunud ajutise töövõimetuse tõttu alates 
05.12.2016); Martin Repinski (volitused peatunud 22.11.2016, maaeluminister; alates 12.12.2016, volitused taastunud); Mailis Reps (volitused peatunud 
22.11.2016, haridus- ja teadusminister; aseesimees kuni 22.11.2016); Kersti Sarapuu (esimees alates 12.12.2016); Erki Savisaar (aseesimees alates 
22.11.2016); Kadri Simson (volitused peatunud 22.11.2016, majandus- ja taristuminister; esimees kuni 22.11.2016); Marko Šorin (asendusliige 24.11.2016–
12.06.2017, volitused lõppenud); Tarmo Tamm (volitused peatunud 09.12.2016, maaeluminister; esimees 22.11.–09.12.2016); Tiit Terik (alates 23.11.2016, 
asendusliige); Toomas Väinaste (alates 23.11.2016, asendusliige) 

Martin
Repinski*

Tiit 
Terik*



RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2016/2017 9

* Arto Aas (alates 24.11.2016, volitused taastunud, varem riigihalduse minister); Peep Aru (volitused lõppenud 23.11.2016); Urmas Kruuse (alates 
24.11.2016, volitused taastunud, varem maaeluminister); Kristjan Kõljalg (volitused lõppenud 23.11.2016); Maris Lauri (volitused peatunud 12.09.2016, 
haridus- ja teadusminister; alates 24.11.2016, volitused taastunud; aseesimees alates 05.12.2016); Jürgen Ligi (alates 24.11.2016, volitused taastunud, 
varem välisminister); Lauri Luik (aseesimees alates 19.01.2017); Rait Maruste (asendusliige 13.09.–23.11.2016, volitused lõppenud); Kristen Michal (alates 
24.11.2016, volitused taastunud, varem majandus- ja taristuminister; esimees 05.12.2016–09.01.2017); Meelis Mälberg (aseesimees 15.09.–05.12.2016); 
Hanno Pevkur (alates 24.11.2016, volitused taastunud, varem siseminister; aseesimees 05.12.2016–09.01.2017; esimees alates 09.01.2017); Mati Raidma 
(volitused lõppenud 23.11.2016); Valdo Randpere (aseesimees kuni 05.12.2016); Taavi Rõivas (alates 24.11.2016, volitused taastunud, varem peaminister); 
Andre Sepp (volitused lõppenud 23.11.2016); Imre Sooäär (volitused lõppenud 23.11.2016); Urve Tiidus (esimees kuni 05.12.2016); Vilja Toomast (volitused 
lõppenud 23.11.2016)

EESTI REFORMIERAKONNA FRAKTSIOON (RE)

Esimees AseesimeesAseesimees

Urve
Tiidus*

Valdo
Randpere*

Yoko
Alender

Arto
Aas*

Peep
Aru*

Deniss
Boroditš

Igor
Gräzin

Jüri
Jaanson

Remo
Holsmer

Liina
Kersna

Johannes
Kert

Eerik-Niiles
Kross

Kristjan
Kõljalg*

Toomas
Kivimägi

Urmas
Kruuse*

Ants
Laaneots

Kalle
Laanet

Jürgen
Ligi*

Kristen
Michal*

Maris
Lauri*

Lauri
Luik*

Madis
Milling

Laine
Randjärv

Andre
Sepp*

Anne
Sulling

Taavi
Rõivas*

Imre
Sooäär*

Aivar
Sõerd

Meelis
Mälberg*

Keit Pentus- 
Rosimannus

Rait 
Maruste*

Kalle
Palling

Hanno
Pevkur*

Heidy
Purga

Mati
Raidma*

Vilja
Toomast*

Terje
Trei
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* Andres Herkel (esimees kuni 13.06.2017); Artur Talvik (esimees alates 13.06.2017)

* Tiina Kangro (alates 19.12.2016, asendusliige); Siim Kiisler (volitused lõppenud 12.06.2017; aseesimees 15.12.2016–12.06.2017); Tarmo Kruusimäe 
(alates 05.06.2017, asendusliige); Viktoria Ladõnskaja (aseesimees kuni 15.12.2016); Andres Metsoja (aseesimees alates 15.12.2016); Marko Mihkelson 
(kuni 11.09.2017); Kalle Muuli (volitused lõppenud 12.06.2017); Juhan Parts (volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 15.12.2016; aseesimees kuni 
15.12.2016); Marko Pomerants (alates 13.06.2017, volitused taastunud, varem keskkonnaminister); Helir-Valdor Seeder (esimees alates 14.06.2017);  
Sven Sester (alates 13.06.2017, volitused taastunud, varem rahandusminister); Priit Sibul (esimees kuni 14.06.2017; aseesimees alates 14.06.2017);  
Margus Tsahkna (alates 13.06.2017, volitused taastunud, varem kaitseminister; kuni 06.09.2017); Ken-Marti Vaher (volitused lõppenud seoses 
tagasiastumisega 31.05.2017); Einar Vallbaum (volitused lõppenud 12.06.2017)

EESTI VABAERAKONNA FRAKTSIOON (EVA)

Esimees Aseesimees

Andres  
Herkel*

Jüri 
Adams

Monika 
Haukanõmm

Andres 
Ammas

Krista 
Aru

Külliki 
Kübarsepp

Ain  
Lutsepp

Artur 
Talvik*

ISAMAA JA RES PUBLICA LIIDU FRAKTSIOON (IRL)

Esimees AseesimeesAseesimees

Priit 
Sibul*

Juhan
Parts*

Raivo
Aeg

Viktoria
Ladõnskaja*

Maire
Aunaste

Tiina  
Kangro*

Siim 
Kiisler*

Andres
Metsoja*

Kalle
Muuli*

Aivar
Kokk

Marko
Mihkelson*

Tarmo  
Kruusimäe*

Mart
Nutt

Marko
Pomerants*

Sven 
Sester*

Helir-Valdor
Seeder*

Ken-Marti
Vaher*

Margus
Tsahkna*

Einar
Vallbaum*
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* Andres Anvelt (volitused peatunud 22.11.2016, siseminister; esimees kuni 22.11.2016); Hannes Hanso (alates 24.11.2016, volitused taastunud,  
varem kaitseminister); Kalev Kotkas (volitused lõppenud 23.11.2016); Kalvi Kõva (aseesimees kuni 24.11.2016; esimees alates 24.11.2016); Helmen Kütt 
(aseesimees kuni 24.11.2016); Inara Luigas (alates 05.12.2016, asendusliige); Sven Mikser (volitused peatunud 22.11.2016, välisminister); Liisa Oviir (alates 
24.11.2016, asendusliige; aseesimees alates 24.11.2016); Urve Palo (volitused peatunud 22.11.2016, ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister); Heljo Pikhof 
(aseesimees alates 24.11.2016); Barbi Pilvre (alates 23.11.2016, asendusliige); Mark Soosaar (volitused lõppenud seoses tagasiastumisega 23.11.2016);  
Hardi Volmer (alates 23.11.2016, asendusliige)

* Marko Mihkelson (alates 11.09.2017, varem Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon); Margus Tsahkna (alates 06.09.2017, varem Isamaa ja Res Publica Liidu 
fraktsioon)

SOTSIAALDEMOKRAATLIKU ERAKONNA FRAKTSIOON (SDE)

Esimees Aseesimees Aseesimees

Andres 
Anvelt*

Helmen
Kütt*

Liisa 
Oviir*

Toomas 
Jürgenstein

Kalvi
Kõva*

Hannes
Hanso*

Kalev
Kotkas*

Jaanus
Marrandi 

Sven
Mikser*

Marianne
Mikko

Inara 
Luigas*

Eiki
Nestor

Ivari
Padar

Urve
Palo* 

Barbi 
Pilvre*

Mark
Soosaar*

Heljo
Pikhof*

Tanel
Talve

Rainer
Vakra

Hardi
Volmer*

FRAKTSIOONI MITTEKUULUVAD RIIGIKOGU LIIKMED

Margus
Tsahkna*

Marko
Mihkelson*

EESTI KONSERVATIIVSE RAHVAERAKONNA FRAKTSIOON (EKRE)

Esimees Aseesimees

Martin
Helme

Mart
Helme

Jaak
Madison

Henn
Põlluaas

Uno
Kaskpeit

Raivo
Põldaru

Arno
Sild
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KOOSSEISU  
MUUDATUSED

RIIGIKOGUST LAHKUNUD  
(VÕI VOLITUSED PEATUNUD)

Maris Lauri (RE) volitused peatunud 12.09.2016
Andres Anvelt (SDE) volitused peatunud 22.11.2016 
Mihhail Korb (K) volitused peatunud 22.11.2016 
Sven Mikser (SDE) volitused peatunud 22.11.2016 
Urve Palo (SDE) volitused peatunud 22.11.2016 
Jüri Ratas (K) volitused peatunud 22.11.2016 
Martin Repinski (K) volitused peatunud 22.11.2016 
Mailis Reps (K) volitused peatunud 22.11.2016 
Kadri Simson (K) volitused peatunud 22.11.2016 
Vladimir Arhipov (K) volitused lõppenud 23.11.2016 
Peep Aru (RE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Kalev Kotkas (SDE) volitused lõppenud 23.11.2016
Kristjan Kõljalg (RE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Rait Maruste (RE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Mati Raidma (RE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Andre Sepp (RE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Mark Soosaar (SDE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Imre Sooäär (RE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Vilja Toomast (RE) volitused lõppenud 23.11.2016 
Aet Maatee (SDE) volitused lõppenud 24.11.2016 
Rein Ratas (K) volitused peatunud 05.12.2016 
Arvo Sarapuu (K) volitused lõppenud 05.12.2016 
Eevi Paasmäe (K) volitused lõppenud 09.12.2016 
Tarmo Tamm (K) volitused peatunud 09.12.2016 
Alar Nääme (K) volitused lõppenud 10.12.2016 
Juhan Parts (IRL) volitused lõppenud 15.12.2016 
Ken-Marti Vaher (IRL) volitused lõppenud 31.05.2017
Liisa-Ly Pakosta (IRL) volitused lõppenud 01.06.2017 
Siim Valmar Kiisler (IRL) volitused lõppenud 12.06.2017 
Kalle Muuli (IRL) volitused lõppenud 12.06.2017 
Marko Šorin (K) volitused lõppenud 12.06.2017 
Einar Vallbaum (IRL) volitused lõppenud 12.06.2017

ASEMELE TULNUD  
(VÕI VOLITUSED TAASTUNUD)

Rait Maruste (RE) asendusliige 13.09.2016 
Barbi-Jenny Pilvre-Storgård (SDE) asendusliige 23.11.2016 
Vladimir Arhipov (K) asendusliige 23.11.2016 
Hardi Volmer (SDE) asendusliige 23.11.2016 
Liisa Oviir (SDE) asendusliige 23.11.2016 
Toomas Väinaste (K) asendusliige 23.11.2016 
Eevi Paasmäe (K) asendusliige 23.11.2016 
Tiit Terik (K) asendusliige 23.11.2016 
Helmut Hallemaa (K) asendusliige 23.11.2016 
Marko Šorin (K) asendusliige 24.11.2016 
Arto Aas (RE) volitused taastunud 24.11.2016
Hannes Hanso (SDE) volitused taastunud 24.11.2016 
Urmas Kruuse (RE) volitused taastunud 24.11.2016 
Maris Lauri (RE) volitused taastunud 24.11.2016
Jürgen Ligi (RE) volitused taastunud 24.11.2016 
Kristen Michal (RE) volitused taastunud 24.11.2016 
Aet Maatee (SDE) asendusliige 24.11.2016 
Hanno Pevkur (RE) volitused taastunud 24.11.2016 
Taavi Rõivas (RE) volitused taastunud 24.11.2016 
Inara Luigas (SDE) asendusliige 25.11.2016 
Arvo Sarapuu (K) asendusliige 05.12.2016 
Igor Kravtšenko (K) asendusliige 06.12.2016 
Martin Repinski (K) volitused taastunud 10.12.2016 
Alar Nääme (K) asendusliige 10.12.2016 
Toomas Paur (K) asendusliige 11.12.2016 
Tiina Kangro (IRL) asendusliige 16.12.2016 
Liisa-Ly Pakosta (IRL) asendusliige 01.06.2017 
Tarmo Kruusimäe (IRL) asendusliige 02.06.2017 
Sven Sester (IRL) volitused taastunud 13.06.2017
Marko Pomerants (IRL) volitused taastunud 13.06.2017 
Mihhail Korb (K) volitused taastunud 13.06.2017 
Margus Tsahkna (IRL) volitused taastunud 13.06.2017
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FAKTE RIIGIKOGU LIIKMETE KOHTA
(seisuga 11. september 2017)

Riigikogus on 27 naist ja 74 meest. Vanim Riigikogu 
liige on 71 ja noorim 26 aastat vana. Keskmine vanus 
on 50,5 aastat.
Riigikogus töötab 11 alatist komisjoni ning 3 eri- ja 
2 probleemkomisjoni. Registreeritud on 6 fraktsiooni, 
tegutseb 7 delegatsiooni, 57 parlamendirühma ja 
72 muud ühendust.
49 XIII Riigikogu liiget olid valitud ka eelmisse koos-
seisu, 35 on olnud XI, 22 X, 9 IX, 6 VIII ja 3 VII koosseisu 
liikmed.
50 Riigikogu liiget on parlamendis esmakordselt, 
15 liikmele on XIII koosseis teine, 14-le kolmas, 
13-le neljas, 5-le viies, 2-le kuues ning 2-le seitsmes  
(Eiki Nestor ja Mart Nutt).

Eesti Keskerakonna fraktsioonis on 27 liiget – 
6 naist ja 21 meest.
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna fraktsioonis  
on 7 liiget – kõik mehed.
Eesti Reformierakonna fraktsioonis on 30 liiget –  
9 naist ja 21 meest.
Eesti Vabaerakonna fraktsioonis on 8 liiget –  
3 naist ja 5 meest.
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonis on 12 liiget –  
3 naist ja 9 meest.
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsioonis  
on 15 liiget – 6 naist ja 9 meest.
Fraktsiooni ei kuulu 2 liiget – 2 meest.
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•  Jüri Adams 

•  Mart Nutt

•  Eiki Nestor

•  Jüri Adams 

•  Mart Nutt

•  Vladimir Velman

•  Igor Gräzin

•  Jürgen Ligi

•  Eiki Nestor

•  Jüri Adams 

•  Andres Herkel

•  Mart Nutt

•  Aadu Must

•  Mihhail Stalnuhhin

•  Vladimir Velman

•  Jürgen Ligi

•  Jaanus Marrandi

•  Eiki Nestor

•  Andres Herkel

•  Mart Nutt

•  Marko Pomerants

•  Helir-Valdor Seeder

•  Sven Sester
  Marko Mihkelson

•  Enn Eesmaa

•  Heimar Lenk

•  Aadu Must

•  Mihhail Stalnuhhin

•  Marika Tuus-Laul

•  Vladimir Velman

•  Igor Gräzin

•  Jürgen Ligi

•  Kristen Michal

•  Meelis Mälberg

•  Keit Pentus-Rosimannus

•  Laine Randjärv

•  Inara Luigas

•  Jaanus Marrandi

•  Eiki Nestor

•  Ivari Padar

•  Andres Herkel

•  Mart Nutt

•  Marko Pomerants

•  Helir-Valdor Seeder

•  Sven Sester
  Marko Mihkelson
Margus Tsahkna

•  Enn Eesmaa

•  Valeri Korb

•  Heimar Lenk

•  Aadu Must

•  Kersti Sarapuu

•  Mihhail Stalnuhhin

•  Marika Tuus-Laul

•  Viktor Vassiljev

•  Vladimir Velman

•  Igor Gräzin

•  Urmas Kruuse

•  Kalle Laanet

•  Jürgen Ligi

•  Lauri Luik

•  Kristen Michal

•  Kalle Palling

•  Keit Pentus-Rosimannus

•  Hanno Pevkur

•  Laine Randjärv

•  Taavi Rõivas

•  Urve Tiidus

•  Terje Trei

•  Kalvi Kõva

•  Inara Luigas

•  Jaanus Marrandi

•  Eiki Nestor

•  Ivari Padar

•  Heljo Pikhof

•  Andres Herkel

•  Aivar Kokk

•  Mart Nutt

•  Marko Pomerants

•  Helir-Valdor Seeder

•  Sven Sester

•  Priit Sibul
  Marko Mihkelson
Margus Tsahkna

•  Enn Eesmaa

•  Mihhail Korb

•  Valeri Korb

•  Siret Kotka-Repinski

•  Heimar Lenk

•  Aadu Must

•  Mihhail Stalnuhhin

•  Marika Tuus-Laul

•  Viktor Vassiljev

•  Vladimir Velman

•  Arto Aas

•  Deniss Boroditš

•  Igor Gräzin

•  Remo Holsmer

•  Jüri Jaanson

•  Urmas Kruuse

•  Kalle Laanet

•  Jürgen Ligi

•  Lauri Luik

•  Kristen Michal

•  Meelis Mälberg

•  Kalle Palling

•  Keit Pentus-Rosimannus

•  Hanno Pevkur

•  Laine Randjärv

•  Valdo Randpere

•  Taavi Rõivas

•  Aivar Sõerd

•  Urve Tiidus

•  Terje Trei

•  Kalvi Kõva

•  Helmen Kütt

•  Inara Luigas

•  Jaanus Marrandi
•  Marianne Mikko

•  Eiki Nestor

•  Ivari Padar

•  Heljo Pikhof

•  Barbi Pilvre
•  Rainer Vakra

VII VIII IX X XI XII

PARLAMENTAARNE KOGEMUS

EVA

IRL

K

RE

SDE

* Joonisel on parlamendiliikmete fraktsioonikuuluvus määratud praeguse seisuga; arvestatud on ka koosseisudest koheselt tagasiastunuid. 
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RIIGIKOGU 
KOMISJONID: 
TEGEVUSE 
ÜLEVAADE

Kas ikka alati on seadus- 
loomes jälgitud ultima ratio 
põhimõtet? Kas seadus- 
muudatus on ikka alati olnud 
vältimatu, põhjendatud ja  
ainuvõimalik lahendus? 
Raivo Aeg, 09.11.2016

Nagu me kõik teame, ükski 
seadus iseenesest ei taga  
mitte midagi. Siis oleks elu 
väga lihtne, kui ainult seadus-
punkt kogu elu korraldaks. 
Meelis Mälberg, 08.12.2016

Selle eelnõu arutamine on  
kujunenud täna justkui olulise 
tähtsusega riikliku küsimuse 
arutamiseks /…/ Kui kõikide 
eelnõude arutelud oleksid  
sellised, siis võiks minu arust 
hakata Riigikogusse kas või  
pileteid müüma, sest oleks  
huvitav neid arutelusid jälgida. 
Toomas Vitsut, 07.02.2017
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EUROOPA LIIDU  
ASJADE KOMISJON

Esimees: Kalle Palling (RE) 
  (esimees kuni 09.12.2016) 
  Toomas Vitsut (K) (komisjonis alates 
  24.11.2016; esimees alates 09.12.2016)
Aseesimees: Jaak Madison (EKRE)
Liikmed: Monika Haukanõmm (EVA)
  Toomas Jürgenstein (SDE) 
  (kuni 24.11.2016)
  Tiina Kangro (IRL) (17.01.–14.06.2017)
  Johannes Kert (RE)
  Tarmo Kruusimäe (IRL) 
  (alates 14.06.2017)
  Maris Lauri (RE) (kuni 12.09.2016)
  Oudekki Loone (K)  
  Marko Mihkelson (IRL)
  Marianne Mikko (SDE)
  Andrei Novikov (K)
  Liisa Oviir (SDE) (alates 24.11.2016)
  Juhan Parts (IRL) 
  (kuni 15.12.2016, volitused lõppenud)
  Keit Pentus-Rosimannus (RE) 
  (alates 15.09.2016)
  Rein Ratas (K) (kuni 24.11.2016)
  Martin Repinski (K) 
  (kuni 22.11.2016, volitused peatunud)
  Taavi Rõivas (RE) (alates 24.11.2016)
  Andre Sepp (RE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Aivar Sõerd (RE)
  Tiit Terik (K) (alates 24.11.2016)

Komisjon pidas 61 istungit, sh 9 ühisistungit, millest üks 
oli avalik. 

ELi asjade komisjon (ELAK) oli juhtivkomisjon 44 ELi  
algatuse puhul, millest 36 olid õigusaktide eelnõud või 
eelnõude paketid, 4 poliitikadokumendid, 1 Euroopa  
Komisjoni avalik konsultatsioon ja 3 muud olulised otsu-
sed nagu seisukohad Ühendkuningriigi lahkumisläbi- 
rääkimiste, ELi eelarve tuleviku ja Eesti ELi Nõukogu ees- 
istumise programmi kohta. ELAK toetas 93% juhtudest 
valitsuse ettevalmistatud läbirääkimiste seisukohti ELi  
asjade osas. 93% juhtudel otsustas komisjon konsensusli-
kult. Otsustes tugineti valdkondlike komisjonide 70  
arvamusele. ELAK andis omalt poolt ühe arvamuse välis-
komisjonile, see puudutas ELi kaitsepoliitikat. 
  Komisjonis kuulati ära ministrid enne nende  
osalemist Euroopa Ülemkogu või ELi Ministrite Nõukogu 
ametlikel ja mitteametlikel kohtumistel, kokku 92 päeva-
korrapunkti raames. Lisaks kujundati seisukohad Kreeka 

finantsabi programmi ülevaatuse ning vastastikuse mõist-
mise memorandumi suhtes. Vastati Portugali parlamendi 
algatatud ettepanekule taotleda Euroopa Komisjonilt 
maksustamise ja rahanduse läbipaistvust puudutava ELi 
õigusloome läbivaatamist (nn rohelise kaardi menetlus). 
Analüüsiti, kas algatada subsidiaarsuse järelevalve korras 
Riigikogu otsuse eelnõu äriühingu maksubaasi teemal. 
Lisaks andis komisjon arvamuse põhiseaduskomisjonile 
EKRE fraktsiooni esitatud eelnõu kohta, mis puudutas 
Eesti osalemise peatamist pagulaste ümberjaotuskavas. 
  Välissuhtlemises toimusid vaadeldaval perioodil  
ELAKi liikmete töövisiidid Saksamaale, Ühendkuningriiki, 
Itaaliasse, Valgevenesse, Ukrainasse, Gruusiasse, Belgiasse, 
Tšehhi ja Poola. Osaleti COSACi (ELi asjade komisjonide 
konverentsi) raames Slovakkia ja Malta parlamendis toi-
muvatel kohtumistel. Väliskülalistest võõrustati Euroopa 
Komisjoni volinikke Julian Kingi, Cecilia Malmströmi, 
Marianne Thysseni, Vĕra Jourovát ja Andrus Ansipit, ELi 
ministreid Gruusiast, Moldovast, Bulgaariast, Portugalist, 
Iirimaalt, tippametnikke Hispaaniast, Tšehhist, Slovak-
kiast, Ungarist ja ELi institutsioonidest jt. Võõrustati ka 
Saksamaa, Itaalia, Läti, Leedu ja Poola ELi asjade komisjo-
nide delegatsioone. 
  Olulisematest läbivatest teemadest võib välja tuua 
Eesti ELi Nõukogu eesistumise ettevalmistuse ja arutelud 
ELi tuleviku üle.

EESTI ELi EESISTUMINE
2016. aasta juulis oli selge, et Ühendkuningriik lahkub 
EList. Selle otsuse tõttu muudeti ELi Nõukogu eesistumise 
järjekorda ja Eesti eesistumisaeg nihkus varasemaks,  
st 2017. a teise poolde. 2016. a sügisel algas intensiivne 
ettevalmistusperiood. Komisjonile andis see kahesuguseid 
ülesandeid.  
  Ühelt poolt osales Riigikogu Eesti ELi eesistumise 
programmi väljatöötamises ja vaatas üle eesistumiseks  
ettevalmistatud teemalehed, mis sisaldasid juhiseid  
läbirääkimisteks kõigis ELi asjades. Riigikogu 16. mai  
istungil toimus ELAKi algatusel arutelu ELi eesistumise 
programmi üle olulise tähtsusega riikliku küsimusena. 
Teemalehtede osas keskendus komisjon üldasjade nõu- 
kogus käsitletavatele küsimustele nagu rände väline mõõ-
de, laienemine, Brexit, eelarveperspektiiv ja institutsioo-
nide tulevik (nt Euroopa Parlamendi valimised ja nõukogu 
töö avatus). Komisjon pidas oluliseks, et Eesti suudaks olla 
eesistumise läbirääkimistel usaldusväärne kokkulepete 
vahendaja ja hoiaks fookuses meie jaoks tähtsaid teemasid 
nagu digitaalne areng ja julgeolek, sh ka naabruspoliitika.   
  Teiselt poolt pidi Riigikogu valmistuma parlamentaarse  
mõõtme kõrgetasemeliste kohtumiste juhtimiseks. See  
tähendas komisjonile 2017. a juulis ja novembris toimuvate  
COSACi kohtumiste sisu ettevalmistamist ja lihvimist. 
9.–10. juulil toimunud COSACil keskenduti eesistumise 
prioriteetidele ja ELi idufirmade arengule. Kõrgetaseme-
liste kohtumiste ettevalmistamiseks toimus ELAKi visiit 
Brüsselisse.
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ELi TULEVIK
Ühendkuningriigi EList lahkumise otsuse järel kogunesid 
ELi 27 liikmesriigi juhid ja sõnastasid ELi tuleviku- ning 
arengusuunad. Euroopa Ülemkogu avaldustele lisaks esi-
tas Euroopa Komisjon ELi tuleviku valge raamatu, näidates 
viit arengustsenaariumi. Valge raamatu lisamaterjalidena 
jõudsid liikmesriikide töölauale mõttepaberid üleilmas-
tumise mõju, ELi kaitsepoliitika, majandus- ja rahaliidu, 
eelarveraamistiku ja sotsiaalse mõõtme kohta. Nimetatud 
teemad olid aruteluks ka ELAKis. Rõhutati vajadust töö-
tada ELi ühtsuse nimel, tugevdada siseturgu ja panustada 
ELi ühendava taristu väljaarendamisse. Euroopa Ülem- 
kogu kohtumiste eel kuulati peaministrit ja anti mandaat 
ELi tulevikku puudutavate avalduste sisu osas. Nendele 
aruteludele tuginedes kinnitas komisjon novembris toi-
muva COSACi aruteluteemadeks ELi tuleviku, rände, digi-
taalse ühtse turu, julgeoleku ja rahvusparlamentide rolli. 
  Paralleelselt valmistuti lahkumisläbirääkimisteks 
Ühendkuningriigiga, mis algasid 2017. a juunis. ELAK 
kinnitas valitsuse läbirääkimiste mandaadi Ühendkuning-
riigiga seotud küsimustes ja kohtus koos väliskomisjoniga 
Euroopa Komisjoni pealäbirääkija Michel Barnier’ga. 
Komisjon rõhutas lahkumisläbirääkimiste kontekstis, et 
edaspidi peab olema tagatud ELi kodanike ja ettevõtjate 
õiguste kaitse Ühendkuningriigis, ELi eelarveraamistikuga  
seotut tuleb käsitleda jätkusuutlikult ning Iirimaa ja 
Ühendkuningriigi vahelise piiri temaatikasse suhtuda  
delikaatselt. Lahkumisläbirääkimiste teemat käsitleti  
ELAKis regulaarselt üldasjade nõukogu kontekstis, aga  
ka eraldi kuulamisena juulis, pärast Ühendkuningriigis 
toimunud erakorralisi parlamendivalimisi.

Külli Kapper
ELi asjade komisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

ELAKi OTSUSTE ALUSEKS OLEVAD  
VALDKONDLIKE KOMISJONIDE ARVAMUSED

ARVAMUSE ANDJA ARVAMUSTE ARV (% KÕIGIST)
                                                                                                                           

Majanduskomisjon  17 (24%)
                                                                                                                             

Põhiseaduskomisjon  9 (12%)
                                                                                                                             

Rahanduskomisjon  9 (12%)
                                                                                                                             

Õiguskomisjon  9 (12%)
                                                                                                                             

Keskkonnakomisjon  8 (11%)
                                                                                                                             

Kultuurikomisjon  5 (8%)
                                                                                                                             

Sotsiaalkomisjon  5 (8%)
                                                                                                                             

Maaelukomisjon  3 (5%)
                                                                                                                             

Väliskomisjon  3 (5%)
                                                                                                                             

Riigikaitsekomisjon  2 (3%)
                                                                                                                           

KOKKU  70 (100%)

Eesistujakolmik – Eesti, Malta ja Bulgaaria  
ELi asjade komisjonide esimehed, juuli 2017
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KESKKONNAKOMISJON

Esimees:  Rainer Vakra (SDE)
Aseesimees:  Rein Ratas (K) 
  (kuni 05.12.2016, volitused peatunud) 
  Kalle Palling (RE) (alates 24.11.2016,  
  majanduskomisjonist; 
  aseesimees alates 06.12.2016)
Liikmed:  Yoko Alender (RE) 
  (alates 15.09.2016, kultuurikomisjonist; 
  kuni 24.11.2016, kultuurikomisjoni)
  Deniss Boroditš (RE) 
  (kuni 15.09.2016, majanduskomisjoni)
  Valeri Korb (K) 
  Igor Kravtšenko (K) (alates 06.12.2016)
  Andres Metsoja (IRL)
  Meelis Mälberg (RE)
  Mati Raidma (RE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Terje Trei (RE) 
  (alates 24.11.2016, maaelukomisjonist)

Komisjon pidas 49 istungit, sh 1 erakorralise ja  
1 ühisistungi riigikaitsekomisjoniga, 4 istungil toimus 
avalik arutelu.

Komisjon menetles vaadeldaval perioodil 25 eelnõu,  
millest 17 võeti vastu seadusena ja 3 otsusena, 3 lükati  
tagasi ja 2 eelnõu menetlus jätkub. 8 korral andis komis-
jon eelnõu kohta arvamuse ELi asjade komisjonile ja  
1 korral väliskomisjonile ning maaelukomisjonile.
  Vaadeldaval perioodil olid keskkonnakomisjoni olu-
lisemad teemad kliimamuutuste leevendamine ja nende 
mõjudega kohanemine ning looduse kaitse ja loodus- 
ressursside kasutamine.

KLIIMAMUUTUSTE LEEVENDAMINE  
JA NENDE MÕJUDEGA KOHANEMINE 
Kliimamuutustega seonduvaid arengudokumente arutati 
komisjonis mitmel korral. Nii tutvuti komisjoni istungil 
kliimamuutustega kohanemise arengukavaga aastani 
2030 ja esitati see täiskogule arutamiseks. Arengukava  
elluviimisel selgitatakse välja kliimamuutustele kõige 
tundlikumad valdkonnad ning tagatakse nende parem koha- 
nemine muutuste mõjuga. Tähelepanu pöörati eelkõige 
sellistele valdkondadele nagu tervis ja päästevõimekus, 
planeeringud ja maakasutus, looduskeskkond, biomajan-
dus, energeetika ja energiavarustus jms. Teiseks komisjoni 
istungitel arutatud ja täiskogule vastuvõtmiseks esitatud 
arengudokumendiks oli „Kliimapoliitika põhialused aasta-
ni 2050“. Nimetatud dokument paneb paika Eesti kliima- 
poliitika pikaajalised sihid, milleks on nt kasvuhoone- 
gaaside heite vähendamine 2050. aastaks 80% võrreldes  
1990. aasta heitetasemega. Aruteludes tõdeti, et Eesti pika- 

ajaline eesmärk – üleminek vähese süsinikuheitega majan- 
dusele – tähendab majanduse ja energiasüsteemi ümber- 
kujundamist säästlikumaks ja keskkonnahoidlikumaks. 
  Kliimamuutuste leevendamisega seonduvat on käsit-
letud komisjonis ka atmosfääriõhu kaitse seaduse täien-
duste menetlemisel. Kuna märkimisväärne osa ELi kasvu-
hoonegaaside üldkogusest pärineb maanteetranspordis 
kasutatavast kütusest, siis võtab Eesti kohustuse, mille 
kohaselt vähendab tarnija kütuse elutsükli jooksul  
energiaühiku kohta tekkivate kasvuhoonegaaside heit- 
koguseid võrreldes kütuse alusstandardiga 2020. aasta  
31. detsembriks vähemalt 6%. Seadusesse lisatakse vastu-
tussätted ka meretranspordist pärit süsinikdioksiidi  
heitekoguste seire- ja aruandlusnõuete rikkumise eest. 
  Vaadeldaval perioodil ratifitseeris Riigikogu Pariisi 
kokkuleppe kasvuhoonegaaside heite üleilmse vähenda-
mise kohta. Nimetatud kokkuleppe põhieesmärk on hoida 
ülemaailmne keskmise temperatuuri tõus tunduvalt alla 
2°C võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga.

LOODUSE KAITSE JA
LOODUSRESSURSSIDE KASUTAMINE 
Mitu arutelu toimus looduse kaitsest linnakeskkonnas 
ning metsa kasutamisest. Nii arutati 2016. a 10. ja 17. ok-
toobri istungil Tallinna Linnavalitsuse osavõtul Reidi tee 
ehitusprojekti ja linna rohealade kasutamisega seondu-
vaid probleeme. 18. oktoobril toimus Väikese väina ava-
mist puudutava kollektiivse pöördumise avalik arutelu, 
milles osalesid lisaks Väinatammi avade initsiatiivgrupile 
ka Tartu Ülikooli, Eesti Ornitoloogia Ühingu ja Kesk- 
konnaministeeriumi esindajad.
  Metsa kasutamisega seonduvad teemad leidsid  
käsitlemist komisjoni 2017. a 17. jaanuari avalikul istungil, 
kus tutvustasid oma seisukohti Eestimaa Looduse Fondi, 
Erakonna Eestimaa Rohelised, Tartu Ülikooli ja Eesti Maa-
ülikooli esindajad. OÜ EST-FOR Investi puidurafineerimis-
tehase rajamise projekti tutvustati komisjoni liikmetele 
11. aprilli istungil.
  Seadusloomes leidis keskkonnakomisjoni menetletud  
eelnõudest kõige suuremat tähelepanu metsaseaduse 
muutmise eelnõu (396 SE), mille eesmärk on tagada met-
sade kaitse ja säästev majandamine. Üheks muudatuseks, 
mis leidis ühiskonnas laia arutelu, on viljakal pinnasel 
kasvavate kuusikute raievanuse piirmäära alandamine 
80 aastalt 60 aastani. Muudatust põhjendati asjaoluga, et 
80-aastaste viljakal pinnasel kasvavate kuusikute kvaliteet 
on kehvem, sest kolmandik neist on juure- ja tüvemädaniku  
tõttu kahjustatud, pealegi puudutab muudatus ainult  
0,2% Eesti metsadest, millest enamik on riigimets. Eel- 
nimetatud leevenduse kompenseerimiseks on Keskkonna-
ministeerium algatanud  salu- ja laanemetsade täiendava 
range kaitse alla võtmise. Metsandusalaste regulatsioonide 
täpsustamise eesmärgil täiendati komisjoni ettepanekul 
metsaseadust asjakohaste sätetega. Nii näiteks anti Vaba-
riigi Valitsusele õigus seada metsa loodusliku tasakaalu 
tagamiseks piirangud uuendusraie langi pindalale, kui 
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on põhjendatult alust eeldada, et raiemaht võib ületada 
majandatava metsa juurdekasvu, samuti  kohustati metsa-
omanikku alates 1. septembrist 2020 kooskõlastama  
linna rohealal kavandatav raie kohaliku omavalitsusega, 
et tagada väärtusliku kõrghaljastuse säilimine. Looduse 
kaitse eesmärgil lisati seadusesse säte, mille kohaselt  
peab raie tegemisel harvesteri operaatoril olema alates  
1. septembrist 2022 kutse 4. tase. Arvestades kogukondli-
ku aktiivsuse tõusu, täiendas komisjon seadust nõudega, 
et asustusüksuse lähedal asuva metsa majandamisel kaasaks 
Riigimetsa Majandamise Keskus metsamajandamistööde 
planeerimisse kohaliku kogukonna või elanikud. Vaadel-
daval perioodil algatas komisjon ka looduskaitseseaduse 
täiendamise sättega, millega kehtestati erisus kaitstavat 
loodusobjekti sisaldava kinnisasja riigi poolt omandami-
se järjekorda kantud ja riigi kasuks seatud hüpoteegiga 
koormatud kinnisasjade osas nii, et kinnisasja omanikul 
on õigus taotleda järelmaksu graafikujärgsete maksete 
tasumise peatamist alates nimetatud kinnisasja riigi poolt 
omandamise algatamise otsuse tegemisest kuni selle  
riigile omandamiseni. 
  Loodusressursside kasutamisega seonduvat käsitleti 
komisjoni istungitel ka maapõue haldamist ja kasutamist 

reguleerivate eelnõude menetlemisel. Nii esitati täiskogu-
le vastuvõtmiseks „Maapõuepoliitika põhialused aastani 
2050“, mis seavad eesmärgiks kasutada loodusvarasid  
ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades 
keskkonnaalaseid, sotsiaalmajanduslikke, geoloogilisi  
ja julgeoleku aspekte. Komisjonis arutleti loodusvarade 
teaduspõhise ja keskkonnahoidliku haldamise ning  
kasutuse üle eesmärgiga suurendada ressursitõhusust 
ning vähendada sõltuvust toorainest. Viidatud perioodil 
leidis aset ka maapõueseaduse uue tervikteksti (213 SE) 
menetlemine, mis oli ette valmistatud keskkonnaõiguse 
kodifitseerimise raames. Selle käigus korrastati ja aja- 
kohastati maapõue kasutamisega seotud regulatsioone 
ning tagati nende kooskõla keskkonnaseadustiku üldosa 
seadusega. Tulenevalt asjaolust, et asjakohaste muuda- 
tustega kaotati maardlate jaotus üleriigilise ja kohaliku 
tähtsusega maardlateks, muudeti ka keskkonnatasu  
kohalike omavalitsuste ja riigieelarve vahel jaotumise 
süsteemi. 

Elle Kaur
keskkonnakomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

Kliimapoliitika põhialuste arutelu, jaanuar 2017
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KULTUURIKOMISJON

Esimees: Aadu Must (K) 
  (esimees alates 06.12.2016, 
  varem aseesimees)
Aseesimees: Laine Randjärv (RE) 
  (aseesimees alates 06.12.2016, 
  varem esimees)
Liikmed: Yoko Alender (RE) 
  (kuni 15.09.2016, keskkonnakomisjoni; 
  alates 24.11.2016, keskkonnakomisjonist)
  Krista Aru (EVA)
  Toomas Jürgenstein (SDE) 
  Viktoria Ladõnskaja (IRL)
  Eevi Paasmäe (K) 
  (24.11.–09.12.2016, volitused lõppenud)
  Heljo Pikhof (SDE) 
  (alates 24.11.2016, õiguskomisjonist)
  Heidy Purga (RE)
  Mailis Reps (K) 
  (kuni 22.11.2016, volitused peatunud)
  Imre Sooäär (RE) 
  (alates 15.09.2016, õiguskomisjonist; 
  kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Märt Sults (K) 
  (kuni 24.11.2016, majanduskomisjoni)
  Toomas Väinaste (K) 
  (alates 12.12.2016, maaelukomisjonist)

Kultuurikomisjon pidas 56 istungit, sh 2 avalikku,  
2 ühis- ja 1 erakorralise istungi. 

Külaskäik Rakvere ametikooli, mai 2017

Vaadeldaval perioodil määras Riigikogu juhatus kultuuri-
komisjoni 10 eelnõu juhtivkomisjoniks (5 eelnõu oli  
menetluses juba varem). Menetluses olnud eelnõudest  
võeti 3 vastu seadusena ja 4 otsusena, 3 lükati tagasi ning  
5 menetlus jätkub. 5 korral andis kultuurikomisjon arva- 
muse ELi asjade komisjonile ELi õigusaktide kohta, 1 kor-
ral sotsiaalkomisjonile õppelaenude teemal ning põhi- 
seaduskomisjonile põhikoolide ja gümnaasiumide rahasta-
mise teemal. 

KÕRGHARIDUSE RAHASTAMINE
Kõrgharidusvaldkonnas oli olulisim ülikooliseaduse ja  
teiste seonduvate seaduste muutmise seadus, millega 
muudeti kõrgharidusõppe rahastamise skeemi. Seni koos-
nes kõrgkoolide riigieelarveline tegevustoetus 70–75%  
ulatuses kvaliteedi- ja tulemusnäitajate alusel arvestata-
vast mahust ning 25–30% ulatuses õpet toetavate tegevus-
te eest eraldatavast mahust. Muudatusega sooviti suuren-
dada kõrgkoolide rahastamise stabiilsust, mistõttu lisati 
kõrgkoolide rahastamismudelisse uue komponendina 
baasrahastus. Seejärel kujundati tegevustoetuse koostis-
osade proportsioonid selliselt, et toetuse kogumahust eral-
datakse vähemalt 80% ulatuses vahendeid kõrgkoolidele 
stabiilsust tagava baasrahana ning kuni 20% kvaliteedi- 
näitajate alusel arvestatava tulemusrahana. Lisaks võib 
riik kõrgkoole riiklike prioriteetide elluviimiseks siht- 
otstarbeliselt toetada. Seadus jõustus 1. jaanuarist 2017.

HUVIHARIDUSE RAHASTAMINE
Noorsootöö ja huvihariduse valdkonnas muudeti noor- 
sootöö, erakooli ja huvikooli seadusi ning loodi alus riigi 
toetuseks kohalikele omavalitsustele ja erasektorile noorte  
huvihariduse ja -tegevuse võimaluste loomisel. Täiendava 
riikliku toetuse eesmärk on muuta huviharidus ja -tegevus 
noortele üle Eesti paremini kättesaadavaks ning mitme-
kesistada võimalusi osalemiseks. Riikliku toetuse saamisel 
tuleb eraldi tähelepanu pöörata puudega noorte või toime- 
tulekuraskustega peredes elavate noorte võimalustele 
huvitegevusest osa saada. Seadusandja pidas oluliseks,  
et riikliku toetuse abil oleks noortele kättesaadav  
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tegevus vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning 
loodus- ja täppisteadused ja tehnoloogia. Riigieelarvelised 
vahendid toetuse maksmiseks on arvestatud alates  
1. juulist 2017. 

KUTSEHARIDUS
Komisjon otsustas vaadeldaval perioodil saada põhjaliku 
ülevaate kutsehariduse olukorrast Eestis. Seda arutati 
kutsekoolide esindajate, kutsehariduse korraldajate ning 
ettevõtjate osavõtul viiel istungil. Käsitlemist leidsid nii 
kutsehariduse sisulised kui ka korralduslikud küsimused, 
samuti kutsekoolide ja ettevõtjate koostöö aspektid.  
Kultuurikomisjon tegi Riigikogule ettepaneku arutada 
kutsehariduse teemasid oluliselt tähtsa riikliku küsimu-
sena, mis leidiski aset 2017. aasta mais. Riigikogu arutelu 
lõppedes koostas kultuurikomisjon Vabariigi Valitsusele 
soovitused kutsehariduse edendamiseks, tehes ette- 
panekuid nii rahastamismudeli, erialaõpetajate staatuse, 
õppekavade ja õppevahendite kaasajastamise kui ka kooli-
de ja ettevõtjate vahelise koostöö edendamise võimaluste 
kohta. Komisjonil on kavas edaspidi jälgida nende ette- 
panekute arvestamist. 

ÕPETAJAHARIDUS
Kui Riigikogu arutas 2013. aastal kultuurikomisjoni ette- 
panekul riiklikult olulise küsimusena õpetajahariduse 
olukorda, siis esitas kultuurikomisjon Vabariigi Valitsuse-
le ja ülikoolidele soovitusi, millistele küsimustele tuleks 
õpetajahariduse edendamisel kindlasti rõhku panna.  
Vahepeal on komisjon korrapäraselt küsinud ülevaateid 
õpetajahariduse arengust. 2017. aasta alguses avaldati  
Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooli õpetajakoolituse ja  
kasvatusteaduste õppekvaliteedi rahvusvahelise hindami-
se tulemused. Kultuurikomisjon arutas neid avalikul  
istungil, kus sai ülikoolide, õpetajaskonna ning Haridus- ja  
Teadusministeeriumi esindajatelt ülevaate, milliseid sam-
me kavandatakse õpetajaameti atraktiivsuse suurendami-
seks ning õpetajahariduse kvaliteedi parandamiseks. 

ÜLEVAATED VALDKONDLIKUST ARENGUST
Olulise osa komisjoni tööst moodustab parlamentaarne 
kontroll poliitiliste arengudokumentide elluviimise  
ja Riigikogu asutatud avalik-õiguslike isikute nõukogude 
tegevuse üle. Kultuurikomisjoni töövaldkonnas on vastu 
võetud poliitilised põhialused spordivaldkonnas (aastani 
2030) ja kultuuripoliitikas (aastani 2020), lisaks avalik- 
õiguslikele ülikoolidele tegutsevad komisjoni valdkonnas 
ka Eesti Rahvusraamatukogu, Rahvusooper Estonia ja Eesti 
Rahvusringhääling. Vaadeldaval perioodil kuulas komisjon 
ära nii poliitiliste dokumentide elluviimise aruanded kui 
ka avalik-õiguslike organisatsioonide juhtorganite tegevus-
ülevaated. Eesti Rahvusringhäälingu tänaseid ja homseid 
ülesandeid arutati avalikul istungil 2016. aasta novembris. 

Angelika Berg
kultuurikomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

MAAELUKOMISJON

Esimees: Ivari Padar (SDE) (kuni 05.12.2016, 
  põhiseaduskomisjoni) 
  Helir-Valdor Seeder (IRL) (06.12.2016–
  14.06.2017, rahanduskomisjoni)
  Aivar Kokk (IRL) (alates 14.06.2017, 
  majanduskomisjonist; esimees alates 
  15.06.2017)
Aseesimees: Siret Kotka-Repinski (K) 
  (aseesimees kuni 06.12.2016)
  Urmas Kruuse (komisjonis alates 
  24.11.2016; aseesimees alates 06.12.2016) 
Liikmed: Peep Aru (RE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Maire Aunaste (IRL) 
  (25.11.–02.12.2016, sotsiaalkomisjonist)
  Igor Gräzin (RE) 
  Heimar Lenk (K)
  Inara Luigas (SDE) (alates 05.12.2016)
  Kalle Muuli (IRL) 
  (02.–06.12.2016, väliskomisjonist)
  Martin Repinski (K) 
  (volitused peatunud 22.11.–12.12.2016)
  Taavi Rõivas (RE) (24.11.–05.12.2016)
  Arno Sild (EKRE)
  Tanel Talve (SDE)
  Artur Talvik (EVA)
  Terje Trei (RE) 
  (kuni 24.11.2016, keskkonnakomisjoni)
  Einar Vallbaum (IRL) 
  (kuni 24.11.2016, rahanduskomisjoni)
  Toomas Väinaste (K) 
  (24.11.–12.12.2016, kultuurikomisjoni)

Komisjon pidas 52 istungit, sh 2 väljasõidu- ja  
2 ühis- ning 1 avaliku istungi.

Komisjon menetles vaadeldaval perioodil juhtivkomisjoni-
na 5 seadus- ja 1 otsuse eelnõu. 3 seaduseelnõu võeti vastu 
ja 2 menetlus jätkub 2017. aasta sügisistungjärgul. Otsuse 
eelnõu lükati tagasi. Kaks vastuvõetud seadust olid seotud 
ELi seadusandlusega. Komisjon andis ELi asjade komisjo-
nile 3 arvamust ning jätkas ühe kollektiivse märgukirja 
arutelu. Korduvalt arutati Eesti ELi nõukogu eesistumise 
prioriteete ja teemalehti.
  Komisjoni tööd vaadeldaval perioodil mõjutas  
oluliselt komisjoni esimehe vahetumine kolmel korral.

PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS
Maaelukomisjon hoiab end kursis põllumajandus- ja  
kalandussektori olukorraga, kohtudes korrapäraselt nii 
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Kohtumine Euroopa Parlamendi põllu-
majanduse ja maaelukomisjoni (COMAGRI) 
delegatsiooniga, aprill 2017

maaeluministri ja Maaeluministeeriumi ametnikega kui 
ka valdkonna esindajatega. Eesti põllumeeste konkurentsi- 
võimest ja selle suurendamise võimalustest parema üle-
vaate saamiseks tellis komisjon 2016. aasta kevadel Eesti 
Maaülikoolilt uuringu “Eesti piima- ja sealihatootjate 
konkurentsivõime lähiturgude võrdluses”, mille tulemusi 
tutvustati 2016. aasta lõpus. Uuringus keskenduti Eesti, 
Läti, Leedu ja Poola põllumeestele makstavate toetuste 
võrdlemisele.
  Üheks oluliseks arutlusteemaks on olnud väärtusliku 
põllumajandusmaa kaitse ja maaomand. Maa on oluline 
ressurss ja tuleks tagada selle säilimine väärtusliku  
põllumajandusmaana. Samuti on tähtis, et maa kuuluks 
tootjale. Kaaluti olulise tähtsusega riikliku küsimuse aru-
telu korraldamist maaga seotud teemadel.
  Koostöös asjakohaste ministeeriumide ja ametitega 
on komisjon otsinud mitmele põllumajandustootjate 
tõstatatud probleemile lahendust. Nii on komisjon juba 
pikka aega tegelenud loomade ja lindude tekitatud kah-
jude hüvitamise teemaga, et hüvitist saaks maksta vähese 
tähtsusega abi asemel riigiabina. Põllumajandustootjate 
jaoks on seoses uute suuremate masinate kasutusele- 
võtuga muutunud ebamõistlikult koormavaks nõuded, 
mis reguleerivad suuremõõtmeliste veoste liikumist tee-
del. Komisjoni arutelu tulemusena leiti võimalus nõudeid 
leevendada ning lubada ilma saateautota liikuda senisest 
laiematel masinatel. 
  Korduvalt on arutluse all olnud ebaausad kaubandus-
tavad ja kohalik toit. Komisjon otsib koos asjasse puutu-
vate partneritega võimalusi turu õiglasemaks reguleeri-
miseks ning tootja ja töötleja positsiooni tugevdamiseks 
toidutarneahelas. Samuti soovib komisjon, et kohalik toit 
oleks tarbijale paremini kättesaadav ja seda kasutataks 
rohkem ka avalikus sektoris. Komisjon on korduvalt tege-
lenud ka Eesti Maaülikooli loomaarstiõppe rahastamise, 
tsemenditootmisel tekkiva klinkritolmu väetisena kasuta-
mise ja mitme muu teemaga.

MAAELU
Maaelukomisjon peab oluliseks, et maal oleks ettevõtlust 
ja töökohti ning teenused ja taristu oleksid kättesaadavad. 
Komisjoni istungite teemadeks on olnud elektriga varus-
tatus ja autonoomsed elektrisüsteemid, lairiba baasvõrk ja 
nn viimane miil, erinevate võrkudega (side, elekter, vesi ja 
kanalisatsioon) liitumine, teede seisund ja hooldus, raud-
teeühendus ning era- ja riigisektori töökohtade regionaalne 
paiknemine. Arutletud on võimaluste üle, kuidas ergutada 
ettevõtlust ja töökohtade loomist maal. Räägiti ka hoiu- 
laenuühistute probleemidest ja nende tegevuse soodusta-
misest kui ühest võimalusest elavdada maaettevõtlust.
  Maaelukomisjon on hoidnud end kursis haldus- ja  
riigireformi arenguga ning on selleks regulaarselt kohtu-
nud riigihalduse ministriga. 

KOLLEKTIIVSED PÖÖRDUMISED
Jätkati kollektiivse pöördumisena menetletud märgukirja 
„Karusloomakasvanduste keelustamine Eestis“ arutelu. 
Küsiti arvamust Vabariigi Valitsuselt ja Riigikogu frakt-
sioonidelt ning käidi karusloomakasvanduste olukorraga 
tutvumas. Vaatamata korduvatele aruteludele komisjonis 
kasvanduste keelustamise või lubamise osas üksmeelt ei 
saavutatud ning märgukirja menetlemine lõpetati. 

KOHTUMISED
2017. aasta aprillis külastas Eestit Euroopa Parlamendi 
maaelu ja põllumajanduse komisjoni (COMAGRI) delegat-
sioon. Maaelukomisjon kohtus delegatsiooniga 18. aprillil. 
Toimus elav diskussioon Euroopa ühise põllumajandus- 
poliitika tuleviku üle ja muudel aktuaalsetel teemadel.
  Maaelukomisjoni esimees kohtus 20. aprillil Tartus 
Läti ja Leedu parlamendi sõsarkomisjonide esimeestega. 
Kohtumisel arutati edasist koostööd ELi ühise põllu- 
majanduspoliitika raames.

Ülle Särgava
maaelukomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
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MAJANDUSKOMISJON

Esimees: Aivar Kokk (IRL) (alates 02.12.2016, 
  sotsiaalkomisjonist; esimees 05.12.2016–
  14.06.2017, maaelukomisjoni)
  Sven Sester (IRL) (komisjonis alates 
  14.06.2017; esimees alates 15.06.2017)
Aseesimees: Mihhail Korb (K) 
  (kuni 22.11.2016, volitused peatunud)
  Toomas Kivimägi (RE) (aseesimees 
  alates 05.12.2016, varem esimees); 
Liikmed: Deniss Boroditš (RE) (alates 15.09.2016, 
  keskkonnakomisjonist)
  Siim Kiisler (IRL) (kuni 06.06.2017, 
  põhiseaduskomisjoni) 
  Tarmo Kruusimäe (IRL) 
  (alates 06.06.2017)
  Maris Lauri (RE) 
  (kuni 12.09.2016, volitused peatunud) 
  Jaanus Marrandi (SDE)
  Kristen Michal (RE) (alates 24.11.2016)
  Kalle Palling (RE) 
  (kuni 24.11.2016, keskkonnakomisjoni) 
  Urve Palo (SDE) 
  (kuni 22.11.2016, volitused peatunud) 
  Raivo Põldaru (EKRE) 
  (alates 24.11.2016, sotsiaalkomisjonist)
  Erki Savisaar (K)
  Märt Sults (K) 
  (alates 24.11.2016, kultuurikomisjonist) 
  Ken-Marti Vaher (IRL) 
  (kuni 24.11.2016, põhiseaduskomisjoni)

Komisjon pidas 72 istungit, sh 8 ühis-, 5 erakorralist,  
5 väljasõidu- ja 4 avalikku istungit. 

Vaadeldaval perioodil oli komisjoni menetluses 35 eelnõu, 
millest 25 võeti vastu seadusena, 2 lükati tagasi, 1 võttis 
algataja tagasi ja 7 eelnõu menetlus jätkub. Komisjon alga-
tas 3 seaduseelnõu. Komisjon andis 17 korral ELi algatuste 
kohta arvamuse ELi asjade komisjonile ja 3 korral välis- 
komisjonile. Lisaks andis komisjon 2 arvamust põhi- 
seaduskomisjonile: ühe elamislubade teemal ettevõtluses 
ning teise kolmandatest riikidest pärit töötajate minimaal-
se töötasu teemal. Ühe arvamuse sõidukite registreerimis- 
toimingute riigilõivumäärade muutmise küsimuses andis 
majanduskomisjon rahanduskomisjonile. Komisjoni  
menetluses oli 3 kollektiivset pöördumist.
  Majanduskomisjonile oli vaadeldav periood  
väga tegus ja tulemuslik. Komisjon oli juhtivkomisjoniks  
järgmistele vastu võetud seaduste terviktekstidele: e-iden-
timise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus (237 SE), 
tolliseadus (374 SE), lõhkematerjaliseadus (418 SE) ja riigi-
hangete seadus (450 SE).

Alljärgnevalt on välja toodud kõige enam arutelusid nõud-
nud ning suurt avalikku tähelepanu pälvinud eelnõud ja 
teemad.

TRANSPORT
Platvormipõhise taksoveo seadus
Ühistranspordiseaduse, liiklusseaduse ja riigilõivuseaduse 
muutmise seaduse eelnõu (188 SE) algatasid 26 Riigikogu 
liiget 2016. aasta esimesel poolel ning eelnõuga sooviti 
kiirelt luua õiguslik alus praktikas rakendunud sõidu- 
jagamise teenusele, mille osutamise võimalust kehtiv sea-
dus ette ei näinud. Koostöös huvigruppide ja eri asutuste 
spetsialistidega muudeti 2017. aasta kevadel kogu eelnõu 
sõnastust ja kontseptsiooni. Eelnõu esialgse sõnastuse 
kohaselt sooviti legaliseerida sõidujagamine, mis oleks 
hõlmanud ka taksoteenusega sarnast teenust, seadmata 
sellele mingeid nõudmisi. Komisjoni menetluses muudeti 
taksoteenusele kehtivaid nõudeid paindlikumaks ja loodi 
täiendav taksoteenuse liik – infotehnoloogilise platvormi  
vahendusel sõiduautoga osutatav sõitjateveoteenus  
(nn kokkuleppevedu), millele esitatavad nõuded erinevad 
klassikalisest taksoteenusest üksnes tulenevalt sellest, 
et tarbijale on osa teabest, sh sõidu maksumus, kättesaa-
dav enne sõiduki tellimist. Sõidujagamine, mille puhul 
sõiduauto kasutaja jagab oma kulusid ja teekonda, mitte 
ei osuta teenust, on samuti lubatud, kui selle eesmärgiks 
pole tulu teenimine. Seadus võeti vastu 2017. aasta  
14. juunil ja jõustub 1. novembril.

Rail Baltic (RB)
Valitsuse algatatud Eesti, Leedu ja Läti Vabariigi valitsuse  
vahelise Rail Balticu / Rail Baltica raudteeühenduse  
arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu 
(449 SE) algatati eesmärgil fikseerida õiguslikult siduvas 
dokumendis riikide kohustused, mis on vajalikud  
RB raudteeühenduse rajamiseks Balti riikide kaudu 
Kesk-Euroopasse. Selle eelnõu menetlusele oli iseloomu-
lik avalikkuse teravdatud huvi. Õiguskantsleri hinnangul 
eelnõuga ratifitseeritav kokkulepe mingeid olulisi uusi 
kohustusi riigile ei toonud. Raudteetrassi vajalikkuse ja 
trassikoridori valikuga seonduvalt oli Riigikogule enne 
eelnõu menetlusse võtmist üle antud mitu kollektiivset 
pöördumist, samuti oli parlamendis oluliselt tähtsa riikli-
ku küsimusena teemat arutatud. Komisjon oli juba enne 
eelnõu laekumist uue raudteetrassi rajamise poolt- ja  
vastuargumente kuulanud ning komisjoni ettepanekul 
täiendati 19. juunil seadusena vastuvõetud eelnõu säte- 
tega, mis kohustavad valitsust teavitama Riigikogu raud-
teetrassi rajamisega seotud planeeritavatest kulutustest  
ja majanduskomisjoni projekti arengust.

RIIGIHANKED
Riigihangete seaduse eelnõu menetles Riigikogu kahel 
korral. Valitsuse algatatud eelnõu ei saanud lõpphääletu-
sel nõutavat arvu poolthääli ja lükati tagasi, kuid majan-
duskomisjon algatas sama eelnõu uuesti ning see võeti 
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Väljasõiduistung Ida-Virumaale,  
märts 2017

Riigikogus vastu 14. juunil. Eelnõu menetlusprotsessi 
kaasati laiapõhjaliselt huvigruppe: korraldati avalik istung 
huvirühmadega kohtumiseks ja murettekitavate teemade 
arutamiseks; juhtivkomisjoni ettekandja eestvedamisel 
toimus ligi 15 töörühma kohtumist huvigruppidega.
  Uue riigihangete seaduse peamine eesmärk on  
võtta üle kolm Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivi:  
klassikaline direktiiv, võrgustikudirektiiv ja kontsessioo-
nidirektiiv, suurendada riigihangete läbiviimise paindlik-
kust ja vähendada hankemenetluse kulusid.
  Uue seadusega tõstetakse riigihangete piirmäärasid, 
mis võimaldab senisest ulatuslikumalt kasutada liht- 
hankemenetlust. Samuti soodustab uus riigihangete sea-
dus väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate paremat 
juurdepääsu hangetele, sest piirab hankija õigust nõuda 
konkursil osalemiseks ülemäära suurt majanduskäivet 
ning kohustab hankijat täiendavalt põhjendama soovi- 
matust suurt hanget osadeks jaotada.
  Seadus sätestab uue hankemenetluse liigi –  
innovatsioonipartnerluse, mida saab kasutada turul  
puuduva innovaatilise toote, teenuse või ehitustöö aren-
damiseks ja soetamiseks. Samuti näevad seadusemuudatu-
sed ette, et väikesemahulised muudatused hankelepingus 
on tulevikus lubatud täiendava põhjendamiskohustuseta. 
Väikesemahulisteks muudatusteks peetakse 10% asjade ja 
teenuste või 15% ehitustööde hankelepingu algsest maksu-
musest. Seadusega luuakse alused üleminekuks paberi- 
vabale e-riigihangete korraldamisele. 
  Eelnõu menetlusel täpsustati põhjendamatult madala 
maksumusega pakkumuse kontrolli regulatsiooni. Nii- 
nimetatud kõrvalekalde protsendi meetodi kasutuselevõtt 
ehitustööde riigihangetes tähendab, et hankija peab küsi-
ma pakkujalt selgitust tema pakkumuse tõsiseltvõetavuse 
kohta ning pakkuja peab selle esitama.
  Samuti täiendati seadust alltöövõtjate kaitse regulat-
siooniga. Alates 1. jaanuarist 2019 jõustuvad täiendavad 
sätted alltöövõtjate kontrollimise ja neile tasu maksmise 
lisatagatiste kohta ehitustööde hankelepingutes.
  Riigihangete seadus jõustus 2017. aasta 1. septembril.

VÄLISSUHTLUS
Välissuhtluses toimus vaadeldaval perioodil majandus- 
komisjoni delegatsiooni töövisiit Tšehhi. Kohtuti Tšehhi 
parlamendi komisjonide ning majandusministriga.  
Külastati Škoda autotehast ning tutvuti Eesti e-residenti- 
dega Tšehhis.
  Majanduskomisjon võõrustas Euroopa Parlamendi 
transpordi- ja turismikomisjoni ning siseturu ja tarbija-
kaitsekomisjoni delegatsiooni, kellele tutvustati e-parla-
mendi, e-valitsemise ning info- ja kommunikatsiooniteh-
noloogiaga seonduvaid teemasid ning arutleti digitaalse 
ühisturu üle.
  Komisjon kohtus ka Prantsuse Senati ja Flaami parla-
mendi delegatsiooniga, kellele tutvustati e-valitsemise ja 
IT-süsteeme; kohtumisel Tšehhi parlamendi avaliku haldu-
se ja regionaalarengu komisjoni delegatsiooniga käsitleti 
turismi arengukava ja maksumuudatustega seonduvat.
  Slovakkia ELi Nõukogu eesistumise raames osaleti 
rahvusparlamentide energia- ja majanduskomisjonide 
esimeeste energialiiduteemalisel kohtumisel Slovakkias. 
Malta ELi Nõukogu eesistumise raames osaleti rahvus- 
parlamentide majandus- ja keskkonnakomisjonide  
esimeeste kohtumisel Maltal, kus oli arutluse all kliima- 
muutuste mõju majandusele ja sotsiaalsfäärile ning  
kliimamuutustega seotud projektide rahastamine.
  Olulisematest väliskülalistest võõrustati TEN-T Põhja- 
mere ja Balti transpordivõrgustiku koridori Euroopa  
koordinaatorit Catherine Trautmanni, kellega kohtumisel 
keskenduti Rail Balticu teemadele.
  Komisjoni esindajad osalesid  Balti Assamblee eel- 
arve- ja kontrollikomisjoni ning majanduskomisjoni  
töökohtumistel, sh 2017. aasta mais Tallinnas toimunud 
Balti Assamblee ja Balti Ministrite Nõukogu transpordi- 
ühenduste teemalisel konverentsil.

Kaido Rosin
majanduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
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PÕHISEADUSKOMISJON

Esimees: Kalle Laanet (RE) 
  (esimees kuni 12.12.2016)
  Ken-Marti Vaher (IRL) 
  (alates 24.11.2016, majanduskomisjonist; 
  esimees 12.12.2016–31.05.2017, 
  volitused lõppenud)
  Siim Kiisler (IRL) 
  (alates 06.06.2017, majanduskomisjonist; 
  esimees 08.–12.06.2017, volitused 
  lõppenud)
  Marko Pomerants (IRL) 
  (komisjonis alates 14.06.2017; esimees 
  alates 15.06.2017)
Aseesimees: Jüri Adams (EVA)
Liikmed: Arto Aas (RE) (alates 24.11.2016)
  Andres Anvelt (SDE) 
  (kuni 22.11.2016, volitused peatunud)
  Peeter Ernits (K) 
  Helmut Hallemaa (K) (alates 24.11.2016)
  Lauri Luik (RE) 
  Jaak Madison (EKRE)
  Kalle Muuli (IRL) 
  (kuni 24.11.2016, väliskomisjoni)
  Andrei Novikov (K) 
  (alates 21.11.2016, õiguskomisjonist; 
  kuni 24.11.2016, riigikaitsekomisjoni)
  Mart Nutt (IRL)
  Anneli Ott (K) 
  (kuni 16.06.2017, riigikaitsekomisjoni)
  Ivari Padar (SDE) 
  (alates 05.12.2016, maaelukomisjonist)
  Andre Sepp (RE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Mihhail Stalnuhhin (K) 
  (kuni 21.11.2016, rahanduskomisjoni)
  Tiit Terik (K) 
  (alates 16.06.2017, riigikaitsekomisjonist)
  Hardi Volmer (SDE) 
  (24.11.–05.12.2016, õiguskomisjoni) 

Komisjon pidas 51 korralist istungit. 

Vaadeldaval perioodil määras Riigikogu juhatus põhi-
seaduskomisjoni 40 eelnõu juhtivkomisjoniks. Menetluses 
olnud eelnõudest võeti 12 vastu seadusena, 9 otsusena ja 
19 lükati täiskogus tagasi. Koos varasemast ajast menetlu-
ses olnud eelnõudega jäi selle perioodi lõpuks menetlusse 
18 eelnõu.
  Vaadeldaval perioodil komisjoni menetluses olevatest 
eelnõudest võib olulisimateks pidada järgmisi: 

VÄLISMAALASTE SEADUSE MUUTMINE
14. detsembril 2016 võttis Riigikogu vastu valitsuse algata-
tud välismaalaste seaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seaduse, millega avardatakse 
kolmandate riikide kodanike lühiajalise Eestis töötamise 
võimalusi, võimaldatakse seaduslikult riigis viibivatel 
välismaalastel esitada pikaajalise viisa taotlus Eestis ning 
riigis pikaajalise viisaga viibivatel välismaalastel pikenda-
da viibimisaega lühiajaliseks Eestis töötamiseks.
  Samal päeval võeti vastu valitsuse algatatud välismaa-
laste seaduse, Euroopa Liidu kodaniku seaduse ja isikut 
tõendavate dokumentide seaduse muutmise seadus, mille 
eesmärk on soodustada ja lihtsustada Eesti majanduskesk-
konna arengusse panustavate välismaalaste ajutist viibi-
mist ja elamist Eestis. Nii näiteks võeti seadusemuudatuse-
ga info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkond 
sisserände piirarvu arvestusest välja ning soodustatakse 
Eestisse elama asumist iduettevõtlusega tegelemise ja  

Riigipühi ja puhkepäevi puudutava kollektiivse pöördumise arutelu,  
juuni 2017

Probleemkomisjonide moodustamise arutelu, jaanuar 2017
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iduettevõttes töötamise eesmärgil. Seadusemuudatusega 
ei kehti sisserände piirarv ka nendele välismaalastele, 
kellele antakse tähtajaline elamisluba ettevõtluseks  
suurinvestorina.

HÄDAOLUKORRA SEADUS
8. veebruaril 2017 võttis Riigikogu vastu valitsuse algatatud 
uue hädaolukorra seaduse (205 SE), millega muudetakse 
elutähtsate teenuste valdkonda. Elutähtsa teenuse pika-
ajalise ja raskete tagajärgedega katkestuse lahendamiseks 
tuleb võtmeasutustel uue seaduse kohaselt koostada häda-
olukorra lahendamise plaan -- koostöölepe hädaolukorra  
lahendamist juhtiva asutuse ja lahendamisse kaasatud 
poolte vahel. Hädaolukorra lahendamise juhtimise ja 
koostöö üldised põhimõtted paneb paika valitsuse määrus. 
Seadus näeb ette senisest ulatuslikumat riskikommunikat-
siooni ehk elanike teavitamist hädaolukordi põhjustavatest 
ohtudest ja nende võimalikest tagajärgedest. Uus seadus 
paneb suurt rõhku ennetustegevusele: koostatud peavad 
olema mõistlikud riskianalüüsid; läbi analüüsitud võimali-
kud ohud (nt epideemia).

PROBLEEMKOMISJONIDE MOODUSTAMINE
14. veebruaril 2017 võttis Riigikogu vastu Eesti Sotsiaal- 
demokraatliku Erakonna, Eesti Keskerakonna ning Isamaa 
ja Res Publica Liidu fraktsiooni algatatud otsused moodus-
tada kaks uut probleemkomisjoni.
Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni  
ülesanne on uurida Eesti ja välisriikide poliitikat ning teha 
selle põhjal ettepanekuid rahvaarvu tõstmiseks. 
  Riigireformi arengusuundade väljatöötamise  
probleemkomisjoni ülesanne on teha ettepanekuid ava-
liku võimu ümberkorraldamiseks koos funktsioonide ja 
ülesannete ülevaatamisega, et muuta avaliku sektori  
toimimine tõhusamaks. 

Põhiseaduskomisjoni toetusel toimus 1. juunil 2017  
Riigikogu täiskogus oluliselt tähtsa riikliku küsimusena 
Eesti inimarengu aruande 2016/2017 arutelu.

Erle Enneveer
põhiseaduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

RAHANDUSKOMISJON

Esimees: Mihhail Stalnuhhin (K) 
  (alates 21.11.2016, põhiseadus-
  komisjonist; esimees alates 22.11.2016)
Aseesimees: Tarmo Tamm (K) 
  (aseesimees kuni 22.11.2016, komisjonis 
  kuni 08.12.2016, riigikaitsekomisjoni)
  Remo Holsmer (RE) 
  (aseesimees alates 22.11.2016, 
  varem esimees)
Liikmed: Andres Ammas (EVA) 
  Martin Helme (EKRE) 
  Kalev Kotkas (SDE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud) 
  Kalvi Kõva (SDE)
  Jürgen Ligi (RE) (alates 24.11.2016)
  Andrei Novikov (K) 
  (alates 08.12.2016, riigikaitsekomisjonist) 
  Kersti Sarapuu (K)
  Helir-Valdor Seeder (IRL) 
  (alates 14.06.2017, maaelukomisjonist) 
  Priit Sibul (IRL) 
  Kadri Simson (K) 
  (kuni 21.11.2016, riigikaitsekomisjoni) 
  Aivar Sõerd (RE) 
  Urve Tiidus (RE) 
  (kuni 24.11.2016, õiguskomisjoni) 
  Einar Vallbaum (IRL) 
  (alates 24.11.2016, maaelukomisjonist; 
  kuni 12.06.2017, volitused lõppenud)

Komisjon pidas 68 istungit, sh 3 ühis- ja 7 erakorralist 
istungit.

Vaadeldaval perioodil oli rahanduskomisjoni menetluses 
48 õigusakti eelnõu (41 seaduse ja 7 otsuse eelnõu).  
  Neist 22 võeti vastu, 7 lükati tagasi, 6 võeti tagasi ja  
13 jäi menetlusse. ELi komisjonile anti 9 arvamust, põhi-
seaduskomisjonile 1 ja väliskomisjonile 1. 

KOHTUMISED JA ARUTELUD
Arvukalt kohtumisi ja arutelusid toimus valdkonna  
ekspertidega nii päevakajalistel rahandus- ja majandus- 
teemadel kui ka huvirühmade esindajate osalusel konk-
reetsete eelnõude mõjust või kitsaskohtadest ülevaate 
saamiseks. Ühe, vaadeldava perioodi lõpul toimunud  
põneva aruteluna võib välja tuua 2017. a juunis Eesti  
Maksumaksjate Liiduga koostöös toimunud salakaubandu-
sega seotud probleeme käsitleva ümarlaua. Sellel esitleti 
Suurbritannia kaitse- ja julgeoleku-uuringute instituudi 
The Royal United Services Institute raportit „On Tap Euro-
pe: Organised Crime and Illicit Trade in Tobacco, Alcohol 
and Pharmaceuticals“ salakaubanduse ulatusest Euroopas 
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ning seda valitseva organiseeritud kuritegevuse tegutse-
misviisidest. Eesti salaturu ja varimajanduse kohta andis 
ülevaate Eesti Konjunktuuriinstituudi esindaja. Eesti  
Maksu- ja Tolliameti töötaja tutvustas salaturu vastu võitle-
mise kogemusi, arutati Eesti aktsiisipoliitikaga seonduvat.
  2016. a oktoobris toimus iga-aastane kohtumine  
Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) delegatsiooniga,  
arutelu keskmes oli Eesti rahandus- ja eelarvepoliitika, 
sealhulgas 2017. a eelarve ning maksupoliitika. 

MAKSUD JA MAKSUKORRALDUS 
Käibemaksuseaduse muutmise seadusega tõsteti  
käibemaksukohustuslasena registreerimise piirmäär  
16 000 eurolt 40 000 euroni, mille tulemusena kahaneb 
ettevõtjate halduskoormus. Maksupettuste vähendamise 
eesmärgil lisati pöördmaksustamisele kuuluvate kaupade 
nimekirja peamiselt ehituses ja masinatööstuses kasutusel 
olevaid metalltooteid.
  Tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste 
seaduste muutmise seadus (302 SE) tõi mitu maksu- 
leevendust. Et 2017. aastal oleks keskmine pension tulu-
maksuvaba, tõsteti pensionide täiendav maksuvaba tulu 
2832 euroni aastas. Ette nähti ka teise ja kolmanda haigus-
päeva eest makstava haigushüvitise sotsiaalmaksuvabas-
tus. Uue regulatsiooni järgi tekib tööandjal (alates 2018) 
võimalus hüvitada töötaja tervise edendamiseks tehtavaid 
kulutusi 100 euro ulatuses kvartalis, ilma et seda maksus-
tataks erisoodustusena. 
  Menetlemisel eelnõu täiendati, pidades silmas  
2016. aasta novembris ametisse asunud Vabariigi Valitsuse 
maksupoliitikat, ning otsustati 2018. aasta jaanuarist tõsta 
tulumaksuvaba miinimum seniselt 170 eurolt 500 euroni.
  Samas tehti muudatusi aktsiisipoliitikas, tõusid maa- 
gaasi ja lahja alkoholi aktsiisimäärad. Eluasemelaenu intres-
side maksustatavast tulust mahaarvamise piirmäär langeta-
ti 300 eurole ning hoiuseintresside maksuvabastus kaotati. 
Muutus ka abikaasade tulu ühiselt deklareerimise kord.

Maksukorralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seadus näeb ette, et käibe- 
maksukohustuslase deklareeritud käibemaksusumma 
ja töötajate arv töötajate registri alusel avaldatakse kord 
kvartalis maksuameti veebilehel. Paindlikumaks muutub 
maksuvõla ajatamine. Kui maksukohustuslane teab, et ei 
suuda maksukohustust tähtaegselt täita, tekib tal võima-
lus taotleda ajatamist etteulatuvalt. Varem sai maksuvõlga 
ajatada alles siis, kui see oli juba tekkinud. 
  Maksualase teabevahetuse seaduse ja maksu- 
korralduse seaduse muutmise seadus võimaldab vahetada  
teiste riikidega automaatselt teavet maksuhaldurite  
siduvatest eelotsustest ja suurkontsernide riikidepõhisest 
aruandlusest. 
  Alates 2018. aastast maksustatakse aktsiisiga ka  
alternatiivsed tubakatooted (nt e-sigarettide täitevedelik) 
ja liigitatakse kuumutatavad tubakatooted (nt tubaka- 
massi kuumutamine elektrilise seadme abil) Eestis käitle-
misel suitsetatavateks tubakatoodeteks. 
  Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus  
näeb uudsena ette füüsiliste isikute maksustamise eri-
korra, mis võimaldab maksustamiseks vajalikud andmed 
esitada lihtsustatud viisil ja täita maksukohustust mini-
maalse halduskoormusega.
  Tulumaksuseaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seadus muudab tulumaksu- 
seaduses sätestatud osalusoptsioonide maksustamise 
soodsamaks, sätestab madalama tulumaksumäära (14%) 
äriühingu regulaarsetele kasumijaotistele (sellisel juhul 
rakendub füüsilistele isikutele dividenditulumaks 7%), 
kehtestab krediidiasutustele kvartaalse avansilise tulu-
maksu, muudab ettevõtte sõiduauto erisoodustuse hinna 
arvutamise üksnes kilovatipõhiseks, täpsustab ettevõtte 
varjatud kasumieraldiste (nt laenude) maksustamise kor-
da, laiendab tööandja maksusoodustusi töötaja transpordi 
korraldamisel ning võimaldab arvestada täiendavat  
maksuvaba tulu abikaasa eest kuni 2160 eurot. 

Töine arutelu kogumispensionide 
seaduse muutmise teemal,  
mai 2017 



RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2016/2017 27

FINANTSTURG
Investeerimisfondide seaduse (297 SE) uue tervikteksti 
vastuvõtmine muudab Eesti fondituru atraktiivsemaks, 
soodustab uute pensionifondide lisandumist ja muudab 
pensionifondi vahetamise oluliselt odavamaks.
  Väärtpaberituru seaduse ja Finantsinspektsiooni  
seaduse muutmise seadusega viidi Eesti õigus vastavusse 
ELi turukuritarvituse määrusega (EL) nr 596/2014 ja võeti  
üle turukuritarvituse määruse rakendusdirektiiv (EL) 
2015/2392. Lisaks ajakohastatakse ja täiendatakse õigus-
norme, mis võimaldavad Finantsinspektsioonil teostada 
ELi ühtsetele standarditele vastavat järelevalvet turu- 
kuritarvituse määrusest kinnipidamise üle.
  Kogumispensionide seaduse ja investeerimisfondide 
seaduse muutmise seadus laiendab pensionile jäävatele  
II sambaga liitunud inimestele pakutavate pensioni- 
lepingute valikut. Võetakse üle ka ELi direktiiv, milles 
käsitletakse miinimumnõudeid liikmesriikide vahelise 
töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioni-
õiguste saamise ja parandamise teel.
  Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise 
ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 
eesmärk oli viia Eesti väärtpaberi- ja ühinguõiguse regulat-
sioon kooskõlla keskdepositooriumite tegevust reguleeri-
va Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL)  
nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse paranda-
mist ELis ja väärtpaberite keskdepositooriume ning  
millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL 
ning määrust (EL) nr 236/2012. 

KOMISJONI ALGATATUD OTSUSE-EELNÕUD
Seaduse järgi on rahanduskomisjonil kohustus vajadusel 
algatada otsuse eelnõu ametiisikute ametisse nimetami-
seks. Selle ülesande täitmisel algatas komisjon kaks Riigi-
kogu otsuse-eelnõu Hasartmängumaksu Nõukogu liikme 
nimetamiseks.

RIIGIEELARVE JA  
SELLEGA SEOTUD ÕIGUSAKTID

2017. AASTA RIIGIEELARVE SEADUS  
(303 SE; algatatud 28.09. ja vastu võetud 19.12.2016)
2017. aasta riigieelarve tulude maht on 9,66 miljardit  
eurot, kulude maht 9,48 miljardit eurot ning  valitsus- 
sektori eelarve on struktuurses ülejäägis 0,2%-ga SKPst. 
  2017. aasta riigieelarve aluseks on riigi eelarvestratee-
gia 2017–2020 ning peaeesmärkideks kestliku ja läbi- 
mõeldud eelarvepoliitika kaudu tugevdada Eesti julge- 
olekut, edendada majanduskasvu, vähendada tööjõumak-
se, suurendada madalapalgaliste ja lastega perede toimetu-
lekut, soodustada laste sündimist ning uuendada riigi-  
ja kohalikku haldust.
  Riigieelarve menetlemise käigus osalesid rahandus- 
komisjoni istungitel kõik ministrid ja esinesid detailse 
ettekandega oma valdkonna eelarvest.

RIIGIEELARVE SEADUSE MUUTMISE SEADUS  
(456 SE; algatatud 04.05 ja vastu võetud 19.06.2017)
Seaduse eesmärk on suurendada pikaajalise ja strateegili-
se vaate olulisust eelarvepoliitika kujundamisel vastavalt 
valitsusliidu aluspõhimõtetele. Seadusemuudatustega 
ühendatakse riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koosta-
mine kevadiseks eelarveprotsessiks, Riigikogule antakse 
rohkem informatsiooni riigi eelarvestrateegiat ja riigi- 
eelarve seletuskirja sisunõudeid ühtlustades ja täienda-
des ning eelarvestrateegia nelja-aastane vaade esitatakse 
riigieelarve seletuskirjas. Üleminekuga tegevuspõhisele 
eelarvele seotakse strateegiline planeerimine ja eelarve 
ühiste planeerimistasandite (valdkond ja programm) abil 
aastaks 2020. Seadusesse viiakse põhimõte, mille kohaselt 
hinnatakse edaspidi riigieelarve tasakaalureeglit mitme 
aasta keskmisena ja varasemate aastate ülejääke võimal-
datakse kasutada investeeringute tegemiseks kuni  
0,5% ulatuses SKPst.

Lisaks 2017. aasta riigieelarve seadusele menetleti igal 
aastal vastuvõetavat Riigikogu otsust riigi majandusaasta 
koondaruande kinnitamise kohta.

Tiina Licht
rahanduskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja



RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2016/201728

RIIGIKAITSEKOMISJON

Esimees: Marko Mihkelson (IRL) 
  (kuni 22.11.2016, väliskomisjoni)
  Hannes Hanso (SDE) 
  (komisjonis ja esimees alates 24.11.2016)
Aseesimees: Mart Helme (EKRE)
Liikmed:  Jaanus Karilaid (K) 
  (kuni 21.11.2016, õiguskomisjoni)
  Johannes Kert (RE)
  Ants Laaneots (RE)
  Oudekki Loone (K) 
  Ain Lutsepp (EVA)
  Marianne Mikko (SDE)
  Madis Milling (RE)
  Kalle Muuli (IRL) 
  (alates 19.12.2016, väliskomisjonist; 
  kuni 12.06.2017, volitused lõppenud)
  Andrei Novikov (K) 
  (alates 24.11.2016, põhiseadus-
  komisjonist; kuni 08.12.2016, 
  rahanduskomisjoni)
  Anneli Ott (K) (alates 16.06.2017, 
  põhiseaduskomisjonist)
  Juhan Parts (IRL) 
  (alates 22.11.2016, väliskomisjonist; 
  kuni 15.12.2016, volitused lõppenud)
  Toomas Paur (K) (alates 12.12.2016)
  Kadri Simson (K) 
  (alates 21.11.2016, rahanduskomisjonist; 
  kuni 22.11.2016, volitused peatunud)
  Tarmo Tamm (K) 
  (alates 08.12.2016, rahanduskomisjonist; 
  kuni 09.12.2016, volitused peatunud)
  Tiit Terik (K) 
  (24.11.2016–16.06.2017, põhiseadus-
  komisjoni)
  Margus Tsahkna (IRL,-) 
  (alates 14.06.2017)

Komisjon pidas 75 istungit, sh 8 ühis- ja 
16 väljasõiduistungit.

Vaadeldaval ajavahemikul oli riigikaitsekomisjoni  
menetluses 16 eelnõu, neist 5 võeti vastu seadusena ja  
11 Riigikogu otsusena. Komisjon algatas ühe seaduseel-
nõu: riigikaitseseaduse § 7 muutmise seaduse eelnõu  
(438 SE). Komisjon andis 4 arvamust: 2 ELi asjade komisjo-
nile ja 2 väliskomisjonile. 
  Ühisistungid toimusid valdavalt väliskomisjoniga,  
aga ka keskkonna-, majandus- ja riigieelarve kontrolli 
erikomisjoniga.  

SEADUSLOOMEST  
JUHTIVKOMISJONINA 
31. mail 2017 kiitis Riigikogu oma otsusega heaks Eesti 
julgeolekupoliitika alused. See  dokument loob raamistiku 
julgeolekukeskkonna hindamiseks ning julgeoleku  
tagamiseks vajalike tegevussuundade määramiseks.  
Julgeolekupoliitika eesmärk tuleneb Eesti põhiseadusest, 
mille kohaselt tagatakse Eesti riigi iseseisvus ja sõltuma-
tus, rahva ja riigi kestmine, territoriaalne terviklikkus,  
põhiseaduslik kord ja elanikkonna turvalisus. Tuginedes 
avarale julgeolekukäsitlusele, keskendub dokument riigi 
tegevuse neile valdkondadele, mille alusel saab luua ja 
kindlustada julgeolekut.
  6. juunil ratifitseeris Riigikogu Eesti ja Ameerika 
Ühendriikide valitsuse vahelise kaitsekoostöö kokku-
leppe, mis määrab raamistiku USA ja Eesti tihedamaks 
partnerluseks ning kaitse- ja julgeolekukoostööks. USA 
sõjaväeüksused on Eestis meie kutsel ja Eesti riigi julgeole-
ku tagamiseks, mistõttu on oluline luua neile ülesannete 
täitmiseks võimalikult head tingimused. Kokkulepe raja-
neb ka NATO vägede staatust puudutaval lepingul (NATO 
SOFA), mis annab õiguse täpsustada seda liikmesriikide 
kahepoolsete kokkulepetega.  Kokkulepe reguleerib muu 
hulgas USA relvajõudude, nende liikmete ja ülalpeetavate 
staatust, maksuvabastusi, vara sisse- ja väljavedu, kesk- 
konnakaitset, tolliprotseduure ning kriminaaljurisdikt-
siooni jagamist Eesti ja USA vahel.

KOHTUMISED JA VÄLISSUHTLUS
Riigikaitsekomisjoni esimees ja liikmed osalesid 96 koh-
tumisel ja üritusel, sh kohtuti välisriikide suursaadikute, 
kaitseministrite ja kaitsevägede juhatajatega. Samuti 
osaleti rahvusvahelistel julgeolekut puudutavatel konve-
rentsidel ja seminaridel, Eestis toimunud rahvusvaheliste 
suurõppuste külalispäevadel ja teistel üritustel. Komisjon 
kohtus Tapal paikneva NATO pataljoni lahingugrupi  
juhtkonnaga.
  Riigikogus kohtuti Ameerika Ühendriikide Kongressi 
Esindajatekoja esimehe Paul Ryani ja relvateenistuse  
komisjoniga, ELi välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Federica Mogherini ja teistega. 
  Riigikaitsekomisjoni esimees Marko Mihkelson  
juhatas Riigikogu konverentsisaalis toimunud seminari 
„Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise parlamentaarne 
mõõde: õppides teiste kogemustest”. Riigikogu konverent-
sisaalis toimus ka riigikaitsekomisjoni kaaskorraldatud 



RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2016/2017 29

Eesti NATO Ühingu konverents „Eesti julgeolek 2016: 
minu panus“. 
  Riigikaitsekomisjoni esimees ja liikmed käisid mitmel 
välisvisiidil, mille eesmärgiks oli Eesti ELi Nõukogu eesis-
tumiseks valmistumine ja selle põhimõtete tutvustamine. 
Eesistumise raames korraldati koos väliskomisjoniga  
2017. aasta 7.–9. septembril Tallinnas Euroopa Liidu  
parlamentidevahelise ühise välis- ja julgeolekupoliitika 
ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika (CFSP/CSDP)  
konverents, mis oli Riigikogu korraldatavatest eesistumis- 
üritustest suurima osavõtjate arvuga. 

LÄBIVAD TEEMAD
Riigikaitsekomisjonis käsitletud teemadest olulisimana 
tuleb märkida merejulgeolekut. Teema tõstatas riigi- 
kaitsekomisjon ja väljasõiduistungitel külastati asjasse-  
puutuvaid ametkondi. Selle tulemusena on Riigikantselei 
juurde moodustatud töörühm, kelle koordineerimisel 
ühtlustatakse ametkondade tööd merejulgeoleku täiusta-
miseks ning Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustel valmis 
Eesti merejulgeoleku uuringuraport. Komisjonipoolse 
tähelepanu juhtimise tulemusena tegutsevad mereseire ja 
-julgeolekuga tegelevad ametkonnad oma võimearendus-
tega. Komisjon saab pidevat tagasisidet ning hoiab ennast 
kursis Justiitsministeeriumi juhitava riigikaitseõiguse  
revisjoni töörühma tegemistega.

Kohtumine riigikaitse kõrgeima juhi, Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidiga, jaanuar 2017

Riigikaitsekomisjon saab regulaarseid ülevaateid ka  
Kaitseministeeriumi valitsemisala esindajatelt julgeoleku- 
olukorrast ning Kaitseväega seotud aktuaalsetest teema-
dest. Eraldi käsitlemist on leidnud noorte isamaalise  
kasvatuse programm ja naiste kaitseväeteenistuses osale-
mise võimaluste suurendamise poliitika. 
  Detailsemat infot riigikaitsekomisjoni tegevusest  
saab Riigikogu kodulehelt istungjärkude kokkuvõtete alt. 

Aivar Engel
riigikaitsekomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
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SOTSIAALKOMISJON

Esimees: Aivar Kokk (IRL) 
  (kuni 02.12.2016, majanduskomisjoni)
  Helmen Kütt (SDE) 
  (esimees alates 05.12.2016)
Aseesimees: Monika Haukanõmm (EVA)
Liikmed: Maire Aunaste (IRL) 
  (25.11.–02.12.2016 maaelukomisjonis; 
  kuni 19.12.2016, väliskomisjoni)
  Dmitri Dmitrijev (K)
  Jüri Jaanson (RE)
  Tiina Kangro (IRL) (alates 19.12.2016)
  Liina Kersna (RE)
  Maris Lauri (RE) (alates 24.11.2016)
  Raivo Põldaru (EKRE) 
  (kuni 24.11.2016, majanduskomisjoni)
  Vilja Toomast (RE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Marika Tuus-Laul (K)
  Viktor Vassiljev (K)

Komisjon pidas 62 istungit, sh 3 avalikku, 3 ühis- ja  
1 väljasõiduistungi.

Vaadeldaval perioodil oli sotsiaalkomisjoni menetluses  
20 eelnõu, millest 12 võeti vastu ja 8 jäi menetlusse. 
  Väljasõiduistungil Tallinna Tervishoiukõrgkoolis tut-
vus komisjon kooli tegevuse, arengukavade ja õendusabi 
probleemidega.

NAISTEVASTASE VÄGIVALLA OHVRITE ABISTAMINE  
JA OHVRIABI SEADUSE MUUTMINE
Eelnõu menetlemisel kohtus komisjon Eesti Naiste  
Varjupaikade Liidu, naiste varjupaikade ja tugikeskuste 
esindajate, samuti Eesti Psühhoteraapia Assotsiatsiooni 
ning Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti sotsiaalhoole-
kande- ja terviseosakonna esindajatega. Komisjon külastas 
Jõgevamaa Naiste Tugikeskust.
  Naiste tugikeskused on abistanud naistevastase vägi-
valla ohvreid Eestis alates 2002. aastast. Vaatamata riigi ja 
tugikeskuste aktiivsele koostööle oli naiste tugikeskuste 
tegevus kuni seadusemuudatuse jõustumiseni projekti- 
põhine ja reguleerimata.  Esialgu toetas riik keskusi  
Hasartmängumaksu nõukogu kaudu, viimased kolm  
aastat jagas toetust Sotsiaalministeerium. Tugikeskuste  
rahastamine oli aastapõhine ja jätkusuutmatu. 
  19. oktoobril 2016 võttis Riigikogu vastu ohvriabi 
seaduse muutmise seaduse, milles esimest korda Eestis  
sätestati naistevastase vägivalla ohvri mõiste ja kirjelda-
takse naistevastase vägivalla ohvrile mõeldud riiklikult 
tagatud teenuseid.

Seadusemuudatus tagab riikliku rahastamise ja järelevalve 
teenuse üle. Teenus on tasuta ning jääb kõigile vägivalla- 
ohvritest naistele ja nende lastele tasuta ka tulevikus. 
Seaduse järgi on naiste tugikeskuse teenus liitteenus, mis 
sisaldab turvalist majutust, esmast kriisinõustamist, vaja-
dusel ka juriidilist ja psühholoogilist nõustamist või psüh-
hoteraapiat vägivalla ohvriks langenud naistele. Naistega 
koos saavad tugikeskusesse tulla ka nende lapsed. Naiste- 
vastase vägivalla ohvritele mõeldud teenust korraldab 
nüüd Sotsiaalkindlustusamet ja rahastab riik.
  Pärast seaduse vastuvõtmist arutas komisjon naiste 
tugikeskuse teenuse hankemenetluse korraldamist ja selle 
tulemusi.

ÕPPELAENU KUSTUTAMINE  
RASKE PUUDEGA LASTE VANEMATELE
Sotsiaalkomisjon menetles õppetoetuste ja õppelaenu 
seaduse muutmise eelnõu, millel on oluline tähtsus puu-
dega laste vanematele. Seadusemuudatuse kohaselt saavad 
alates 1. jaanuarist 2018 õiguse õppelaenu riigipoolsele 
kustutamisele ka lapsevanemad, kelle lapsel tuvastatakse 
raske puue. Enne seda muudatust kustutab riik ainult  
sügava puudega laste vanemate õppelaenu. Lisaks muu-
deti efektiivsemaks, kiiremaks ja lastevanematele lihtsa-
maks õppelaenu kustutamise menetlus. Seadusemuudatus 
võeti vastu 14. juunil 2017.

UUS TÖÖVAIDLUSE LAHENDAMISE SEADUS
Kohtuväliseid töövaidlusi on seni lahendatud 1996. aasta 
septembrist kehtiva individuaalse töövaidluse lahenda-
mise seaduse alusel, mille rakendamisel on ilmnenud 
puudusi. 
  Uus töövaidluse lahendamise seadus, mis võeti vastu  
14. juunil 2017 ja jõustub 2018. aasta algusest, näeb ette 
alternatiivsed töövaidluse lahendamise võimalused kirja-
liku menetluse, lepitusmenetluse ja kompromissi näol. 
Kehtiv kord võimaldab avalduse läbivaatamist ainult  
töövaidluskomisjoni  istungil, erandina võib avalduse 
lahendada poolte kohalolekuta vaid juhul, kui pooled üks-
teise nõudeid täies ulatuses tunnistavad. Lepitusmenetluse 
ning kompromissi võimalused töövaidluse lahendamisel 
puuduvad. Praktikas kompromissi sõlmimine küll toimub, 
kuid väljaspool töövaidlust, mis ei taga täitedokumendi 
olemasolu. 
  Uue seaduse kohaselt saab töövaidluskomisjoni  
juhataja edaspidi ainuisikuliselt lahendada kuni 6400 euro  
suurusi rahalisi nõudeid. Muudel juhtudel või poolte 
soovil lahendab asja istungil kolmeliikmeline komisjon. 
Seadusest kaob senine töövaidluskomisjoni  pöördumise 
rahalise nõude 10 000 euro suurune piirmäär. Praegu saab 
seda summat ületava nõudega pöörduda üksnes kohtusse.
  Eelnõu menetlusse olid kaasatud Eesti Kohtunike 
Ühing, Eesti Advokatuur, Tööinspektsioon, Teenistujate 
Ametiliitude Keskorganisatsioon TALO ja Eesti Ameti- 
ühingute Keskliit. Mitu ettepanekut leidsid komisjonis ja 
täiskogus toetuse ning need lisati seadusesse. 
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Sotsiaalkomisjon pälvis Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu tänutahvli, november 2016 

KOLLEKTIIVSED PÖÖRDUMISED
Komisjon menetles kaht kollektiivset pöördumist –  
Erakonna Eestimaa Rohelised algatust „Ravikanep tuleb 
patsientidele reaalselt kättesaadavaks teha“ ja Elver Loho 
pöördumist „Kanepituru parema reguleerimise ettepane-
kud Riigikogule“. Erakond Eestimaa Rohelised tegi ette-
panekuid kanepi kasvatamise ja töötlemise regulatsiooni 
muutmiseks, retsepti väljakirjutamise ning apteekides 
müümise lihtsustamiseks. Samuti sooviti lõpetada inimes-
te karistamine kanepi omamise ja tarvitamise eest. Elver 
Loho pöördumises olid ettepanekud kanepi tootmise 
korraldamiseks ja eksportimiseks, aga ka soov seadustada 
kanep meelelahutuslikul eesmärgil alkoholi asendajana 
alates 21. eluaastast.
  Riigikogu sotsiaalkomisjon menetles kollektiivseid 
pöördumisi seitsmel istungil,  sh avalikul istungil.  
Aruteludesse olid kaasatud pöördujate esindajad, Sotsiaal-
ministeeriumi, Ravimiameti, Tervise Arengu Instituudi, 
Eesti Arstide Liidu, Eesti Valu Seltsi, Eesti Onkoloogide 
Seltsi ja Eesti Psühhiaatrite Seltsi esindajad, samuti  
Kanada kannabinoidravi ekspert. 
  Sotsiaalkomisjon ei nõustunud kanepi käitlemise 
regulatsiooni lihtsustamisega. Komisjon  leidis, et ei ole 
otstarbekas muuta peale alkoholi ja tubaka legaalseks veel 
kolmas uimasti ja sellega liberaliseerida veel ühe sõltuvust 
tekitava aine kasutamist. Istungitel osalenud Eesti spetsia-
listid ei toetanud kanepi kasutamise ja kasvatamise legali-
seerimist. Kanepi laiema leviku ja tarvitamisega võib  

kaasneda mõjusid, mis võivad ohustada nii inimese tervist 
kui ka turvalist elukeskkonda. Rõhutati, et kanepi pikaaja-
line kasutamine avaldab mõju inimese riskikäitumisele 
ning uimastikahjudest tekkivad kulud jäävad ühiskonna, 
mitte ainult uimastikasutaja kanda. Pikemalt arutles  
komisjon kanepi meditsiinilisel eesmärgil kasutamise üle. 
Istungitel osalenud meditsiinivaldkonna eksperdid kinni-
tasid, et kanepi kasutamine ravi eesmärgil on ka praegu 
võimalik, kuid on olemas paremaid ja efektiivsemaid  
ravimeid ning kanepit kasutatakse viimase valikuna. Kuna 
praegu ei ole ühelgi kannabinoide sisaldaval ravimil müügi- 
luba, siis tuleb nende ravimite kasutamiseks taotleda luba 
Ravimiametist. Komisjoni liikmed pidasid oluliseks märki-
da, et ravimite ja nende kasutamise järjekorra üle peavad 
arstid ise otsustama. Komisjon tegi Sotsiaalministeeriu-
mile ja Ravimiametile ettepaneku vaadata üle müügiloata 
ravimite kasutamise ja loa taotlemise reeglistik ja analüü-
sida, kas see on liialt bürokraatlik ja keeruline.

MUUD TEEMAD
Komisjonis arutatud olulistest teemadest tuleb märkida 
veel e-tervise arendamist, töövõimereformi rakendumist, 
hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorraldust ja 
sidusust sotsiaalsüsteemiga, töökeskkonna olukorda ja 
arengut.

Aimi Kaldre
sotsiaalkomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja
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VÄLISKOMISJON

Esimees:  Sven Mikser (SDE) 
  (kuni 22.11.2016, volitused peatunud)
  Marko Mihkelson (IRL) 
  (alates 22.11.2016, riigikaitsekomisjonist; 
  esimees alates 24.11.2016)
Aseesimees: Enn Eesmaa (K) (aseesimees kuni 
  24.11.2016; komisjonis kuni 05.12.2016)
  Keit Pentus-Rosimannus (RE) 
  (aseesimees alates 24.11.2016)
Liikmed:  Maire Aunaste (IRL) 
  (alates 19.12.2016, sotsiaalkomisjonist)
  Andres Herkel (EVA)
  Mihhail Korb (K) (alates 16.06.2017)
  Eerik-Niiles Kross (RE)
  Kalle Muuli (IRL) (alates 24.11.2016, 
  põhiseaduskomisjonist; 02.–06.12.2016 
  maaelukomisjonis; kuni 19.12.2016, 
  riigikaitsekomisjoni) 
  Liisa Oviir (SDE) (24.11.2016–29.03.2017, 
  õiguskomisjoni)
  Juhan Parts (IRL) 
  (kuni 22.11.2016, riigikaitsekomisjoni)
  Barbi Pilvre (SDE) 
  (alates 29.03.2017, õiguskomisjonist)
  Henn Põlluaas (EKRE)
  Anne Sulling (RE)
  Marko Šorin (K) (24.11.2016–12.06.2017, 
  volitused lõppenud)
  Vladimir Velman (K)

Komisjon pidas 80 istungit, sh 13 ühis-, 3 väljasõidu- ja  
1 erakorralise istungi.

Vaadeldaval perioodil oli menetluses 14 eelnõu, millest 
seadusena võeti vastu 4 ja otsusena 5. ELi seadusandluse 
osas andis väliskomisjon 9 seisukohta ja 3 arvamust.  
Seisukohad puudutasid muu hulgas Euroopa uut arengu-
konsensust, uuendatud partnerlust Aafrika, Kariibi mere 
ja Vaikse ookeani piirkonna riikidega, Euroopa kaitsealast 
tegevuskava ning ELi Nõukogu otsust Euroopa Liidu ja 
Türgi tolliliidu laiendamise ja ajakohastamise läbi- 
rääkimistest.
  Komisjon keskendus oma kuulamistel kahele  
valdkonnale: Eesti välismajandus- ja kaubanduspoliitika 
ühtlustamisele ja eesmärgipärase tegevuse toetamisele 
ning strateegilise kommunikatsiooni teemadele. Samuti 
jäi vaadeldavasse perioodi Eesti ELi Nõukogu eesistumise 
parlamentaarne välis- ja julgeolekupoliitika konverents, 
mille Riigikogu-poolseteks korraldajateks olid välis- ja 
riigikaitsekomisjon.

VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA
Eesti liitumisest Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni 
ehk NATOga on möödunud 13 aastat. 2016. aasta oktoob-
ris kiitis Riigikogu heaks Montenegro ühinemist käsitleva 
Põhja-Atlandi lepingu protokolli, 5. juunil 2017 sai Monte- 
negrost NATO 29. liige. See otsus saatis tugeva sõnumi, et 
alliansi uks on jätkuvalt lahti. NATO eelmine laienemine 
toimus 2009. aastal, mil ühinesid Albaania ja Horvaatia.
  Kevadel 2017 uuendas Riigikogu Eesti julgeoleku- 
poliitika aluseid. Kokkuleppe kohaselt vaadatakse selle  
dokumendi sisu üle vähemalt kord Riigikogu koosseisu 
jooksul. Võrreldes eelmise dokumendi vastuvõtmisega 
2010. aastal on julgeolekukeskkond oluliselt muutunud. 
Samuti on julgeolekupoliitika käsitlus avardunud, sest  
paljud tänapäeva ohud on piiriülesed. Eesti julgeoleku- 
poliitika aluste ühe valdkonna, strateegilise kommuni- 
katsiooniga hakkas väliskomisjon lähemalt tegelema  
2017. aasta alguses. Strateegiline kommunikatsioon kui 
valdkond on oluline ühiskonna kerksuse saavutamisel.
  Väliskomisjoni 2017. aasta alguses toimunud Türgi- 
visiit näitas, kuidas sisepoliitilised protsessid mõjutavad 
riigi rahvusvahelist suhtlust. Türgil on suuruselt teine 
armee NATOs, riik asub geograafiliselt mitme kriisikolde 
läheduses, sh on Süüria vahetu naaber ja rändeteede  
oluline sõlmpunkt. Piirkonna julgeolek ja rändekriis olid 
ka peamised teemad, millest komisjoni visiidil räägiti.  
Delegatsioon külastas ka 5000 inimest majutavat Nizip-2 
põgenikelaagrit Süüria piiri ääres ja Gaziantepi, kus koh-
tuti Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni (IOM) 
esindajatega, kes aitavad riigil tegeleda rände haldamisega.

VÄLISKAUBANDUSPOLIITIKA
Kevadel 2017 algatas Vabariigi Valitsus Kanada ning  
Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide vahelise laiaulatus-
liku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) ratifitseeri-
mise seaduse eelnõu. Tegemist on mitmes võtmes olulise 
lepinguga. Esiteks on see oluline samm vabakaubanduse 
arendamisel maailmas. Lepinguga kaotatakse 98% tollita-
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riifidest ELi ja Kanada vahel. CETAt nimetatakse ka vaba-
kaubanduslepingute uueks standardiks, sest lisaks tolli- 
tariifide kaotamisele on tõstetud olulisele kohale inimeste 
ja keskkonna heaoluga arvestamine. Teiseks on oluline 
lepingu ratifitseerimise juriidiline protsess. Kui Euroopa 
Komisjon hindas algselt CETAt kui rahvusvahelist lepin-
gut, mis kuulub vaid ELi kompetentsi, siis Euroopa Liidu 
Kohtu hinnangu kohaselt on tegemist jagatud pädevusega, 
s.t ELi institutsioonide kõrval peavad lepingu ratifitseeri-
ma kõik liikmesriigid.
  Kaubandussuhete arendamisele keskendus ka välis-
komisjoni visiit Hiina Rahvavabariiki kevadel 2017. Lisaks 
Pekingile külastati Chongqingi, kust algab üks taaselusta-
tud Siiditee raudteeharu. Hiina roll maailmamajanduses 
kasvab ning nii Eesti kui ELi jaoks on oluline oma kauban-
dushuvide eest seismine rahvusvahelisel turul.

ELi EESISTUMINE
ELi eesistumise parlamentaarne välis- ja julgeoleku- 
poliitika konverents toimus 7.–9. septembril 2017 Tal-
linnas. See oli Riigikogu teine eesistumisüritus ning tõi 
kokku üle 200 osaleja ELi liikmesriikide parlamentidest 
ja Euroopa Parlamendist. Kolmel päeval käsitleti teemasid 
ELi julgeolekuolukorrast ja atlandiülestest suhetest küber- 

ohtude ja strateegilise kommunikatsioonini. Vabariigi 
Presidendi Kersti Kaljulaidi osalusel alustati laiemast 
ja filosoofilisemast käsitlusest, milline on Euroopa koht 
tänases üleilmastuvas maailmas. Tõdeti, et ELil on oluline 
kaitsta oma põhiväärtusi, jääda vabakaubanduse eest-
kõnelejaks ja tugevdada kaitsepoliitikat, pidades silmas 
NATO ja ELi rolli erinevust. Osalejad rõhutasid läänerii-
kide ühtsuse vajalikkust ja atlandiüleste suhete tähtsust 
välispoliitiliste eesmärkide saavutamisel. ELi välispoliitika 
kõrge esindaja Federica Mogherini rääkis ELi ees seisvatest 
väljakutsetest, mis hõlmavad nii lähemaid piirkondi nagu 
Lääne-Balkan ja ELi idapartnerid kui ka rahvusvahelise 
julgeoleku sõlmküsimusi nagu Põhja-Korea ja võitlus  
terrorismiga. Suurt tähelepanu pöörati konverentsil  
ELi kaitsevõime tugevdamise teemadele, alustades  
kaitsekoostöö eesmärkide kokkuleppimisest liikmes- 
riikide vahel. Hübriidmaailma väljakutsetele keskendu-
nud sessioonil käsitleti ühiskonna kerksuse vajalikkust,  
et tulla toime ohtudega, mis ületavad riigipiire.

Birgit Keerd-Leppik
väliskomisjoni nõunik-sekretariaadijuhataja

Riigikogu välisdelegatsioonide tegevuse arutelu, jaanuar 2017
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ÕIGUSKOMISJON

Esimees:  Heljo Pikhof (SDE) (kuni 24.11.2016, 
  kultuurikomisjoni)
  Jaanus Karilaid (K) 
  (alates 21.11.2016, riigikaitsekomisjonist; 
  esimees alates 05.12.2016)
Aseesimees:  Uno Kaskpeit (EKRE)
Liikmed: Raivo Aeg (IRL)
  Olga Ivanova (K)
  Kristjan Kõljalg (RE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Külliki Kübarsepp (EVA)
  Rait Maruste (RE) 
  (15.09.–23.11.2016, volitused lõppenud)
  Andrei Novikov (K) 
  (kuni 21.11.2016, põhiseaduskomisjoni)
  Liisa Oviir (SDE) 
  (alates 29.03.2017, väliskomisjonist)
  Hanno Pevkur (RE) (alates 24.11.2016)
  Barbi Pilvre (SDE) 
  (24.11.2016–29.03.2017, väliskomisjoni)
  Valdo Randpere (RE) 
  Mark Soosaar (SDE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud)
  Imre Sooäär (RE) 
  (kuni 15.09.2016, kultuurikomisjoni)
  Urve Tiidus (RE) 
  (alates 24.11.2016, rahanduskomisjonist)
  Toomas Vitsut (K)
  Hardi Volmer (SDE) (alates 05.12.2016, 
  põhiseaduskomisjonist)

Komisjon pidas 60 istungit, sh 1 erakorralise,  
1 avaliku ja 1 ühisistungi. 

Komisjoni menetluses olnud eelnõudest võeti seaduste  
või otsustena vastu 18, 11 eelnõu olid seotud ELi seadus-
andlusega, 2 eelnõu lükati tagasi ja 1 võeti tagasi.  
ELi asjade komisjonile anti 9 arvamust ning Riigikohtu  
põhiseaduslikkuse järelevalve asjades 4 arvamust. Ühis- 
istung toimus põhiseaduskomisjoniga.

ARUTELUD JA ÜLEVAATED 
2016. aasta septembris toimusid arutelud Eesti ELi ees-
istumise parlamentaarse tasandi programmi kujundamise 
ja vabatahtliku merepääste regulatsiooni rakendumise 
üle. Vanasadamas tutvuti ka Tallinna Vabatahtliku  
Merepäästeühinguga. Oktoobris arutati küttevõlgade  
sissenõudmisega seotud probleeme ning Europoli  
parlamentaarse ühiskontrolli töörühma korraldust ja  
töökorda puudutavaid küsimusi. Novembris saadi ülevaa-
de kriminaalmenetluse seadustiku revisjoni hetkeseisust 
ja toimus arutelu kadunud inimeste otsimise õiguslikust 
regulatsioonist.
  2017. a veebruaris analüüsiti esimese ja teise astme 
kohtute eelarve kujunemist, märtsis arutati šokivangis-
tusega seonduvat ning saadi ülevaade narkopoliitika kit-
saskohtadest ja nende võimalikest lahendustest. 7. märtsi 
avalikul istungil kuulati ülevaadet „Eesti autoritaarrežiimi 
poliitilistest repressioonidest aastatel 1934–1940“, et anda 
toimunule õiguslik hinnang. Aprillis toimus arutelu tee-
mal „Alaealiste vastu suunatud seksuaalkuritegude karis-
tusmäärad ja mõjutusvahendid süüdimõistetule pärast 
karistuse kandmist“ ning juunis väikeaktsionäride kaitset 
puudutavates küsimustes.

OLULISEMAD SEADUSEMUUDATUSED
5. aprillil võttis Riigikogu vastu äriseadustiku muutmise  
ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse 
(juriidilise isiku ja tema juhatuse või seda asendava organi 
asukoht), mis annab alates 15. jaanuarist 2018 võimaluse 
juhtida Eesti ettevõtteid välismaalt. Varem pidi nii  
äriühing kui ka ettevõtte juhatus asuma Eestis. Muuda-
tuste kohaselt tuleb ettevõttel määrata Eesti asukohaga 
kontaktisik, kelleks saab olla notar, advokaat või audiitor. 
Ühtlasi loodi soodsaid lisavõimalusi e-residentide jaoks. 
E-residentsuse projekti eesmärk on hõlbustada välisriikide 
ettevõtjatel Eestis pakutavate e-teenuste kasutamist, seal-
hulgas juriidiliste isikute asutamist ning kuulumist nende 
juhtorganitesse. Ettevõtjatele muutub kohustuslikuks esi-
tada äriregistrile e-posti aadress, varem oli see vabatahtlik.
  Aprillis vastu võetud töölepingu seaduse ja teiste sea-
duste muutmise seaduse eesmärk on pakkuda alaealisele 
senisest avaramaid võimalusi töötamiseks ning tööharju-
muse omandamiseks, arvestades tema arengut ja hariduse 
omandamist. See on oluline hilisemas elus töösuhtesse 
astumisel ning töösuhtes püsimisel. Samas tuleb alaeali-
sele töötajale tagada töösuhtes tõhus kaitse. Töölepingu 
seaduse muudatused puudutavad alaealistele lubatud 
töid, Tööinspektsioonist  töötamiseks vajaliku loa taotle-
mist, tööaega ja igapäevast puhkeaega. Muudatuste kõige 
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olulisemaks sihtrühmaks on mittekoolikohustuslikud 
15–17-aastased.
  Juunis ratifitseeriti inimõiguste ja põhivabaduste 
kaitse konventsiooni protokoll nr 16, mille eesmärk on 
tõhustada Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) ja riigisiseste 
kohtute omavahelist suhtlust ning kaitsta paremini inim-
õigusi ja põhivabadusi Euroopas. Protokolliga luuakse 
uus menetlus, mis võimaldab riigi kõrgeimatel kohtutel 
küsida EIKilt nõuandvaid arvamusi pooleli oleva riigisisese 
kohtuasja raames, konventsiooni tõlgendamise või kohal-
damisega seotud põhimõttelistes küsimustes. 
  Tsiviilkohtumenetluse seadustiku ja teiste seaduste 
muutmise seadus loob regulatsiooni Euroopa panga- 
kontode arestimismääruse siseriiklikuks rakendamiseks, 
mis hõlbustab võlgade piiriülest sissenõudmist tsiviil- ja 
kaubandusasjades ning võlgniku pangakontode arestimist. 
Kohtutäiturid peavad hakkama Euroopa arestimismääru-
seid viivitamata täitma, samas saab arestida üksnes panga- 
kontodel olevat raha. Ühtlasi annab seadus Riigikohtule 
võimaluse taotleda enne lahendini jõudmist arvamust  
Euroopa Inimõiguste Kohtult (EIK). EIKi poole saab pöör-
duda inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis mää-
ratletud õiguste ja vabaduste tõlgendamise või kohalda-
misega seotud põhimõttelistes küsimustes. See võimalus 
muudab Riigikohtu menetlused sujuvamaks, parandab 
õiguskindlust ja -selgust, samuti on menetlusosaliste 
inimõigused paremini kaitstud. EIKi nõuandev arvamus ei 
takista samas kohtuasja menetlusosalisel hiljem kasutada 
oma õigust esitada individuaalkaebus.

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste 
seaduste muutmise seadusega karmistati karistusi sõiduki 
korduva joobes juhtimise eest. 
  Karistusseadustiku ja välismaalaste seaduse  
muutmise seadus on seotud peamiselt Euroopa Nõukogu 
naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja 
tõkestamise konventsiooni ratifitseerimise ettevalmista-
misega käesoleva aasta sügisistungjärgul. Muudatustega 
loodi uued süüteokoosseisud: kriminaliseeriti inim- 
kaubanduse ohvrilt seksi ostmine, naise suguelundite 
sandistav moonutamine, sundabielu, samuti ahistav  
jälitamine; väärteona on karistatav seksuaalne ahistami-
ne. Samuti sätestati alaealise suhtes toime pandud kuriteo 
pikem aegumistähtaeg, st teatud kuritegude korral  
on neid kuritegusid võimalik menetleda ka pärast ohvri  
täisealiseks saamist. 

MUU
Juunis võttis Riigikogu vastu otsuse Euroopa Liidu  
Õiguskaitsekoostöö Ameti (Europol) tegevust kontrolliva 
parlamentaarse ühiskontrolli töörühma liikmete nimeta-
mise kohta. Töörühm moodustatakse ELi otsekohalduva 
määrusega. Komisjoni esitatud eelnõu alusel nimetas  
Riigikogu ühiskontrolli töörühma liikmeteks Kalle Laaneti 
ja Raivo Aegi. 

Linnar Liivamägi
õiguskomisjoni nõunik

Karistusseadustiku muutmise arutelu koos Justiitsministeeriumi esindajatega, märts 2017



RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2016/201736

JULGEOLEKUASUTUSTE 
JÄRELEVALVE  
ERIKOMISJON

Esimees: Ken-Marti Vaher (IRL) 
  (komisjonis ja esimees kuni 13.12.2016)
  Raivo Aeg (IRL) 
  (komisjonis alates 13.12.2016; 
  esimees alates 15.12.2016),
  asendusliige Mart Nutt
Aseesimees: Erki Savisaar (K) 
  (aseesimees kuni 15.12.2016), 
  asendusliige Aadu Must
  Arto Aas (RE) 
  (komisjonis 13.12.2016–16.03.2017; 
  aseesimees 15.12.2016–16.03.2017), 
  asendusliige Kalle Laanet
  Kalle Laanet (RE) 
  (komisjonis alates 16.03.2017, 
  aseesimees alates 20.03.2017), 
  asendusliige Arto Aas
Liikmed: Krista Aru (EVA), 
  asendusliige Andres Herkel
  Peep Aru (RE) 
  (28.09.–23.11.2016, volitused lõppenud), 
  asendusliige Kalle Laanet
  Toomas Jürgenstein (SDE) 
  (alates 13.12.2016), 
  asendusliige Hardi Volmer
  Uno Kaskpeit (EKRE), 
  asendusliige Henn Põlluaas
  Kalev Kotkas (SDE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud), 
  asendusliige Andres Anvelt

Komisjon pidas 30 istungit, sh 3 väljasõidu- ja 
1 erakorralise istungi. 

Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjon kontrollib 
Kaitsepolitseiameti ja Teabeameti tegevuse vastavust Eesti 
Vabariigi põhiseadusele ja kriminaalmenetluse seadusti-
kule, riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadusele ning 
teistele õigusaktidele. Ülalmainitud asutustele lisandus 
2017. aastast järelevalve kaitseväeluure tegevuse üle  
(Kaitseväe korralduse seaduse § 42). 

Tööülesannetest ja funktsioonidest lähtuvalt oli põhirõhk 
järgmistel teemadel: 

PARLAMENTAARNE KONTROLL
Komisjon otsustas julgeolekuasutuste järelevalve tõhus-
tamiseks jätkata regulaarseid kontrollkäike. 2016. aasta 
teisel poolel ja 2017. aasta kevadel tehti pisteline kontroll 
Kaitsepolitseiametis, kus kontrolliti jälitus- ja teabetoimi-
kute põhjal jälitustoimingute teostamise seaduslikkust 
(JAS §-d 25, 26 ja KrMS § 12613). Põhitähelepanu oli suu-
natud isikute põhiõiguste tagamisele jälitustoimingute 
tegemisel. 
  Komisjoni regulaarne parlamentaarne tsiviilkontroll 
julgeolekuasutuste üle annab kindluse nii asutuse töötaja-
tele kui ka vastused avaliku huvina kerkinud küsimustele.

JULGEOLEKUASUTUSTE EELARVETE ARUTELUD
2017. aasta eelarvete arutelud toimusid sügisistungjärgu 
ajal. Kohtuti kaitse- ja siseministriga ning Teabeameti pea-
direktori ja Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitjaga. 
  Aruteludel lähtuti julgeolekuasutuste 2016. aasta 
eelarve täitmisest ning 2017. aasta eelarvetaotlustest ja 
prioriteetidest.
  Komisjon veendus, et ametite kinnitatud eelarved 
võimaldavad täita ettenähtud tööülesandeid ja lahendada 
probleeme.

MINISTRITE ARUANNETE ARUTELU  
JA PARLAMENTAARSED KUULAMISED
Julgeolekuasutuste seaduse § 36 lõike 2 kohaselt kohtus 
komisjon peaministri ning sise- ja kaitseministriga, kes 
teavitasid komisjoni julgeolekuasutuste ja jälitusametkon-
dade tegevusest ning järelevalvest nende tegevuse üle. 
  Toimusid kuulamised ja kohtumised Kaitsepolitsei- 
ameti, Teabeameti, Kaitseväe luurekeskuse, Riigiproku-
ratuuri, Keskkriminaalpolitsei, õiguskantsleri, Justiitsmi-
nisteeriumi vanglate osakonna, Riigi Infosüsteemi Ameti, 
Maksu- ja Tolliameti ning Registrite ja Infosüsteemide 
Keskuse esindajatega. 
  Kohtumiste eesmärk oli ülevaate saamine amet- 
kondade tegevusest ja ülesannete täitmise järelevalve  
tõhususest.

Jüri Nurme
julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni nõunik

Komisjon märtsis 2017
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KORRUPTSIOONIVASTANE 
ERIKOMISJON

Esimees: Artur Talvik (EVA) 
  (komisjonis ja esimees kuni 06.06.2017)
  Andres Herkel (EVA) 
  (komisjonis alates 06.06.2017;  
  esimees alates 12.06.2017), 
  asendusliige Jüri Adams
Aseesimees: Raivo Aeg (IRL) 
  (komisjonis ja aseesimees kuni 
  15.12.2016), 
  asendusliige Kalle Muuli
  Anneli Ott (K) 
  (komisjonis alates 15.12.2016; 
  aseesimees alates 19.12.2016), 
  asendusliige Marko Šorin
Liikmed: Mart Helme (EKRE) (alates 15.12.2016), 
  asendusliige Martin Helme
  Jaanus Karilaid (K) (kuni 15.12.2016), 
  asendusliige Kersti Sarapuu
  Ants Laaneots (RE), 
  asendusliige Johannes Kert
  Jaanus Marrandi (SDE), 
  asendusliige Helmen Kütt
  Kalle Muuli (IRL) 
  (15.12.2016–12.06.2017, volitused 
  lõppenud), asendusliige Priit Sibul
  Raivo Põldaru (EKRE) (kuni 15.12.2016), 
  asendusliige Arno Sild

Komisjon pidas 33 istungit, sh 1 erakorralise istungi. 

AVALIKUST HUVIST TINGITUD TEEMADE 
ARUTELUD JA KUULAMISED
Komisjon korraldas kohtumisi ja kuulamisi, mille töö- 
kavasse lisamine oli tingitud laiast avalikust huvist või 
pöördumistest. Nii arutas komisjon mitmel istungil 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuselt OÜle Ermamaa 
eraldatud turismiarendustoetuse tagasinõude küsimust. 
Eesmärk oli saada selgust, kas OÜle Ermamaa eraldatud 
toetuse kohta tingimusliku tagasinõude otsuse tegemine 
2012. aastal ning selle rakendamine 2016. aastal võis olla 
seotud ametiisikute mõjuvõimu, sh poliitilise mõju  
kasutamisega.
  2017. aasta algul pälvis suurt avalikku tähelepanu 
nn Arsenali kinnistu müügitehingutega seonduv, mistõttu  
tehti komisjonile ettepanek asuda seda teemat käsitlema, 
et selgitada, kas tehing võis toimuda poliitilisi mehhanis-
me või survet kasutades. 
  Komisjon tõdes, et poliitikute osalemine ettevõtluses  
ning nende ettevõtlustegevus aktiivses poliitikas osalemi-
se ajal ja mõistlikul perioodil pärast selle lõppu peab  
olema avatud ja läbipaistev. Varjatud osaluse omamine 
võib olla korruptiivne või näida korruptiivsena ja kahjus-
tada riigi mainet. 
  2017. aasta kevadistungjärgul arutas komisjon Tallin-
na Linnahalli projekteerimishankega ja Tallinna jäätme-
käitlusega seotud teemasid ja kitsaskohti. Viimase teema 
lülitamine tegevuskavasse oli ajendatud ajakirjanduse 
suhteliselt jõulistest süüdistustest seoses kohaliku oma- 
valitsuse ühe juhi võimalike huvidega Tallinna jäätmeäris. 

PARLAMENTAARNE JÄRELEVALVE
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise ja  
korruptsiooni ennetuse meetmetest ülevaate saamiseks 
toimusid kohtumised Rahandusministeeriumi, Kultuuri-
ministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Eesti Kultuur-
kapitali ja Riigikontrolli esindajatega. Samuti kuulati 

Esimehe ja aseesimehe erakorraline valimine, juuni 2017
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Riigiprokuratuuri ja Keskkriminaalpolitsei esindajate 
informatsiooni korruptsioonikuritegude menetlemisest ja 
kuritegude ennetamise meetmetest.
  Vaadeldaval perioodil pöörati süvendatud tähele- 
panu riigi äriühingute juhtimismudelile, kavandatavatele 
muudatustele nõukogude komplekteerimisel ja laiemalt 
korruptsiooni ennetamisele riigi äriühingutes.

SOOVITUSED RIIGIKOGU LIIKMETELE  
JA HUVIDE KONFLIKTI NÄIDISKAASUSED
Komisjon jätkas hea seismist selle eest, et Riigikogus  
saaksid täiendatud reeglid suhtlemisel huvigruppide  
esindajatega. 2017. aasta kevadistungjärgul koostas komis-
jon Riigikogu liikmetele soovitused suhtlemisel huvi- 
gruppide esindajatega. Soovitusi välja töötades teadvustati 
Riigikogu kaalukat rolli huvirühmi puudutavate otsuste 
langetamisel ning lähtuti soovist kaasa aidata seadus- 
loome läbipaistvuse suurendamisele ja huvirühmade  
võrdsele kaasamisele seadusandlikku protsessi. 
  Samuti töötas komisjon välja näidiskaasused võima-
likest huvide konfliktidest, mis võivad Riigikogu liikme 
töös ette tulla, ja koostas soovitused, kuidas niisugustes 
olukordades toimida. Mõlemad materjalid on avaldatud 
Riigikogu veebilehel.

HUVIDE DEKLARATSIOONIDE KONTROLLIMINE
2016. aasta sügisistungjärgul analüüsis komisjon Riigi- 
kogu liikmete 2014., 2015. ja 2016. aasta huvide deklarat-
sioonides kajastatud laenude tagasimaksmist ja kohustus-
te täitmise süstemaatilisust. Laenude analüüsi tulemusena 
selgus, et Riigikogu liikmete laenude tagasimaksmine  
oli toimunud korrapäraselt ning kõrvalekaldeid ei esine-
nud. Komisjon jätkab nimetatud analüüsi ka eelseisval 
tegevusperioodil. 
  Samuti vaatas komisjon läbi kõigi Riigikogu liikmete, 
Vabariigi Valitsuse liikmete, ministeeriumide kantslerite, 
õiguskantsleri, riigikontrolöri, riigi peaprokuröri ning  
rea esimese ja teise astme kohtunike 2016. aasta huvide 
deklaratsioonide kontrolli tulemused. Nimetatud tegevus 
leidis tunnustamist ka rahvusvahelise organisatsiooni 
GRECO (Group of States Against Corruption) Eesti kohta 
koostatud IV hindamisvooru 2017. a teises vastavus- 
aruandes. 

Erika Luks
korruptsioonivastase erikomisjoni nõunik

RIIGIEELARVE KONTROLLI  
ERIKOMISJON

Esimees: Mihhail Stalnuhhin (K) 
  (komisjonis ja esimees kuni 14.12.2016), 
  asendusliige Tarmo Tamm 
  Jürgen Ligi (RE) 
  (komisjonis ja esimees alates 14.12.2016), 
  asendusliige Meelis Mälberg
Aseesimees: Andres Metsoja (IRL) 
  (aseesimees kuni 14.12.2016), 
  asendusliige Viktoria Ladõnskaja
  Olga Ivanova (K) (komisjonis ja 
  aseesimees alates 14.12.2016), 
  asendusliige Marko Šorin
Liikmed: Andres Ammas (EVA), 
  asendusliige Külliki Kübarsepp
  Kristjan Kõljalg (RE) 
  (kuni 23.11.2016, volitused lõppenud), 
  asendusliige Meelis Mälberg 
  Henn Põlluaas (EKRE), 
  asendusliige Martin Helme 
  Tanel Talve (SDE), 
  asendusliige Kalvi Kõva 

Komisjon pidas 53 istungit, sh 4 ühis- ja 3 väljasõiduistungit.

Vaadeldaval perioodil võttis komisjon menetlusse 28 
kontrolliaruannet ja 7 ülevaadet. Lisaks tegeles komisjon 
aruannetega otseselt või kaudselt seotud teemade ja küsi-
mustega. Komisjon võtab otsused vastu konsensuslikult. 

AASTA TEGU
23. märtsil 2017. aastal tunnustas Eesti Infotehnoloogia ja 
Telekommunikatsiooni Liit (ITL) komisjoni liikmete alga-
tatud elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu ITLi 2016. aasta 
teo auhinnaga. Eelnõu vähendab valguskaablite paigalda-
mise kulusid.

AVALIKUD E-TEENUSED
Riigikontrolli kontrolliaruande „Avalike e-teenuste 
kasutatavus“ arutelul osalesid Justiitsministeeriumi, 
Rahandusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsioo-
niministeeriumi ning Statistikaameti esindajad. Komisjon 
tõdes, et riigi pakutavad e-teenused ei ole ühtlaselt lihtsad, 
kasutajasõbralikud ega lisandväärtust pakkuvad. Komisjon 
otsustas toetada seisukohti, et Vabariigi Valitsus, Majan-
dus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Statistikaamet ja 
auditeeritud infosüsteemide omanikud peaksid võtma ka-
sutusele meetmeid e-teenuste lihtsamaks ja mugavamaks 
muutmiseks. Lisaks peavad asutused hindama e-teenuste 
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Komisjon detsembris 2016

pakkumisest ja arendamisest tekkivat lisandväärtust ning 
infosüsteemide ja -teenuste kestlikkust. 

LASTE TERVIS
Riigikontrolli aruande „Riigi tegevus laste tervise hoidmi-
sel ja ravimisel“ mahukal arutelul osalesid lisaks kõrgema-
tele ametiisikutele valdkonna juhtivad spetsialistid. Arute-
lul tõdeti, et laste tervishoiukorraldus vajab kiireid muu-
tusi, kuna laste haigusi ei märgata piisavalt vara, lapsed ei 
jõua õigel ajal ravile ning ravi ei ole alati järjepidev. Ravi-
mata haigused kajastuvad tulevikus tööealiste inimeste 
kaotatud elu- ja tööaastates ning see mõjutab otseselt riigi 
üldist toimimist ja toimetulekut. Tervishoiukorraldust on 
võimalik täiustada, kui luua tervishoiuspetsialistide vahel 
sisuline koostöö ning määrata, kelle ülesanne on jälgida, 
et iga laps saaks õigel ajal abi.
  Komisjon otsustas toetada seisukohti, et lisaks ter-
visekontrollile ja ravimisele tuleb arendada last toetavat 
keskkonda. Komisjon tegi ettepanekud Sotsiaalministee-
riumile, Haridus- ja Teadusministeeriumile ja Eesti Haige-
kassale.

KOHALIKU OMAVALITSUSE ÜKSUSE  
FINANTSJUHTIMISE SEADUSE MUUTMINE
Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade omavalitsuste raamatu-
pidamise aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest“ 
arutelu tulemusena ning osapooltega suhtlemisest ajen-
datuna otsustas komisjon 12. juunil 2017. aastal algatada 
kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse 
muutmise seaduse eelnõu. Et uus kohaliku omavalitsuse 
volikogu saaks parema ülevaate liitunud omavalitsuste 
probleemidest, tuleb haldusreformi järel vandeaudiitoritel 
teha tihedamat koostööd omavalitsustega. Audiitori aru-
ande praegune lühike vorm ei anna kasutajatele soovitud 
infot, sest sealt ei selgu, mida kohalike omavalitsuste 
olulisematest (sh suuremate riskidega) valdkondadest 
auditeeriti, kuidas neid kontrolliti ja milliste tulemusteni 
jõuti. Oluliselt aitaks aruande informatiivsust suurendada 
lähtumine standardi ISA (EE) 701 nõuetest, mis tagaks ka 
auditi läbipaistvuse.

Ly Oper
riigieelarve kontrolli erikomisjoni nõunik
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kavade, valitsemisala arengukavade ja programmide seisu 
ning teha ettepanekuid olukorra parandamiseks, samuti 
kuulub komisjoni ülesannete hulka teiste riikide poliitika 
ning kogemuste uurimine ja selle põhjal ettepanekute 
tegemine.
  Komisjon toetub hinnangutes Eesti Vabariigi põhi-
seadusele, mis sõnastab Eesti riigi eesmärgiks rahvuse ja 
kultuuri püsimajäämise.
Komisjoni peamiseks töövormiks on asjatundjate  
arvamuste kuulamine.

KOMISJONI TÖÖ
Komisjon on nelja töökuuga kaardistanud demograafilised 
ja sotsioloogilised vaatenurgad Eesti rahvastiku olukorrale 
ning tulevikuprognoosidele.
  Analüüsitud on välisriikide laste- ja perepoliitikat 
ning valitud Eesti sotsiaalmajanduslike oludega sobiv 
lähenemine, mille kohandamiseks tegeldakse edasise 
analüüsiga. Kogemuste vahetamise eesmärgil kohtuti Läti 
rahvastikuga tegeleva töörühmaga. 
  Alustatud on kohtumisi ministeeriumide esindaja-
tega, et saada ülevaade rahvastikku praegu mõjutavast 
poliitikast.
  Tõstatatud on rahvastikuga seotud teemasid: rahva-
loenduse parem korraldamine, asendusemaduse seadus-
tamine, kontrollitud sisserände mudeli väljatöötamine, 
maapiirkondade transpordisüsteemi arendamine.
  Lisaks esitati Vabariigi Valitsusele ettepanek  
moodustada Riigikantselei juurde rahvastikuküsimusega 
tegelev töörühm, mille tegevuse ettevalmistamine algas 
2017. aasta sügisel. 

Peeter Vihma
komisjoni nõunik

PROBLEEMKOMISJON 
RAHVASTIKUKRIISI  
LAHENDAMISEKS

Esimees:  Siret Kotka-Repinski (K), 
  asendusliige Dmitri Dmitrijev
Aseesimees: Raivo Põldaru (EKRE), 
  asendusliige Arno Sild 
Liikmed:  Yoko Alender (RE), 
  asendusliige Remo Holsmer 
  Monika Haukanõmm (EVA),  
  asendusliige Ain Lutsepp
  Heljo Pikhof (SDE), 
  asendusliige Helmen Kütt 
  Helir-Valdor Seeder (IRL), 
  asendusliige Priit Sibul

Komisjon pidas 12 istungit. 

Komisjon moodustati Riigikogu 14. veebruari 2017. aasta 
otsusega. Komisjoni volitused kestavad Riigikogu selle 
koosseisu volituste lõppemiseni.

ÜLESANDED
Probleemkomisjoni moodustamise põhjuseks on vajadus 
lähitulevikus lahendada Eesti riigi üks suurimaid välja- 
kutseid – rahvastiku vähenemine negatiivse iibe ja välja-
rände tõttu.
  Komisjoni ülesandeks on uurida Eesti rahvastikuga 
seotud riikliku poliitika põhialuste, valdkonna arengu- 

Komisjonil on külas Eesti Koostöö Kogu 
projektijuht, mai 2017
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PROBLEEMKOMISJON  
RIIGIREFORMI  
ARENGUSUUNDADE  
VÄLJATÖÖTAMISEKS

Esimees:  Ivari Padar (SDE), 
  asendusliige Tanel Talve
Aseesimees:  Arto Aas (RE), 
  asendusliige Kalle Laanet
Liikmed:  Helmut Hallemaa (K), 
  asendusliige Tiit Terik 
  Aivar Kokk (IRL), 
  asendusliige Siim Kiisler 
  Külliki Kübarsepp (EVA), 
  asendusliige Krista Aru 
  Arno Sild (EKRE), 
  asendusliige Raivo Põldaru

Komisjon pidas 13 istungit. 

Arutelu maavalitsuste teemal on täies 
hoos, märts 2017

Komisjon moodustati Riigikogu 14. veebruari 2017. aasta 
otsusega. Kuueliikmelisse komisjoni kuulub igast Riigi- 
kogu fraktsioonist üks liige. Komisjoni volitused kestavad 
Riigikogu selle koosseisu volituste lõppemiseni.
  Komisjoni ülesannete hulka kuuluvad haldusreformi 
jälgimine ja analüüsimine, ettepanekute tegemine  
avaliku võimu ümberkorraldamiseks ning selleks tehtu 
hindamine.
  Kevadisel istungjärgul oli komisjoni peamine  
tähelepanu haldusreformi jälgimisel ja hindamisel ning  
maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seotud küsimustel. 
Komisjon on kohtunud nii riigihalduse ministri kui ka  
justiitsministri ja õiguskantsleriga, samuti haldusreformi-
ga seotud katusorganisatsioonide ning ministeeriumide  
ja ametkondade ametnikega. 
  2017. aasta sügisistungjärgul pöörab komisjon lisaks 
haldusreformile suuremat tähelepanu riigireformi teema-
dele laiemalt. Kaardistamisel on viimase viie aasta jooksul 
Rahandusministeeriumi, Riigikantselei, OECD, Vabariigi 
Presidendi Koostöökogu, PRAXISe ja teiste organisatsioo-
nide koostatud mahukad analüüsid. 
  Probleemkomisjoni oluliseks ülesandeks on leida 
osapooltele sobiv efektiivne koostöömudel ühiste sihtide 
saavutamiseks. Samal ajal on võtmetähtsusega võimali-
kult laiapõhjalise kaasatuse tagamine, osapoolte ootuste 
tasakaalustamine ning pikaajaliste selgete sihtide seadmi-
ne riigireformi planeerimisel ja teostamisel. 
  Riigireform peaks otsima kompleksset lahendust, 
kuidas tõhusalt pakkuda avalikke teenuseid, ning vastama 
Eesti elanike üha kasvavatele ootustele.

Kaja Kuivjõgi
komisjoni nõunik
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IV istungjärgul 12.09.−15.12.2016 toimus 45 istungit (sh 1 
täiendav istung Vabariigi Presidendi valimiseks) ja lisaks 
kutsus Riigikogu esimees 21 Riigikogu liikme ettepanekul 
kokku erakorralise istungjärgu (19.12.2016). V istungjärgul 
09.01.−15.06.2017 toimus 72 istungit (sh 1 täiendav istung) 
ja lisaks kutsus Riigikogu esimees 56 Riigikogu liikme 
ettepanekul kokku erakorralise istungjärgu (19.06.2017).

Tihti oleme ka automaatselt ja läbimõtlematult üle  
võtnud eurodirektiividest tulevaid piiranguid, viimata 
neid kohalikku konteksti.
Artur Talvik, 25.10.2016

ALGATATUD, VASTU VÕETUD JA MENETLUSEST VÄLJA LANGENUD SEADUSEELNÕUD  
JA VÄLISLEPINGUD (IV–V ISTUNGJÄRK*) 

Algatatud / vastu võetud / menetlusest välja langenud

* Siin ja edaspidi: koos järgnenud erakorraliste istungjärkudega.
** Sh Vabariigi Presidendi poolt välja kuulutamata jäetud magustatud joogi maksu seadus.

 Põhiseaduse    Muutmis-
Algataja muutmisseadused Riigieelarved Terviktekstid seadused Välislepingud Kokku
                                                                                                                                                                                                                                                               

Vabariigi Valitsus  –  2/2/– 9/9**/1  77/78/– 17/13/– 105/102/1
                                                                                                                                                                                                                                                              

Fraktsioonid  –  – 1/–/1 29/–/24  – 30/–/25
                                                                                                                                                                                                                                                              

Komisjonid  –  –  1/1/– 12/10/–  – 13/11/–
                                                                                                                                                                                                                                                              

RK liikmed  1/–/2 –  – 8/3/7   – 9/3/9
                                                                                                                                                                                                                                                               

KOKKU  1/–/2 2/2/–  11/10/2  126/91/31 17/13/– 157/116/35

ÕIGUSLOOME STATISTIKAT

OTSUSTE EELNÕUD ISTUNGJÄRKUDE KAUPA 
(IV/V ISTUNGJÄRK)

  Vastu Menetlusest
Esitaja Esitatud võetud  välja langenud
                                                                                                                                                                    

Vabariigi Valitsus  10/5 10/5 – 
                                                                                                                                                                 

Fraktsioonid  10/10 4/4 10/3 
                                                                                                                                                                 

Komisjonid  3/11 2/12 –  
                                                                                                                                                                 

RK liikmed  1/– 1/– 1/– 
                                                                                                                                                                 

Vabariigi President  1/– 1/– – 
                                                                                                                                                                 

Õiguskantsler  –/2 –/2 – 
                                                                                                                                                                                                                  

KOKKU  25/28 18/23 11/3 

ELi ÕIGUSEST TULENEVATE SEADUSTE  
OSAKAAL VASTUVÕETUD SEADUSTEST 

ELi õigusega seotud 

Ülejäänud

77%

23%
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ALGATATUD, VASTU VÕETUD JA MENETLUSEST VÄLJA LANGENUD SEADUSEELNÕUD  
JA VÄLISLEPINGUD (IV–V ISTUNGJÄRK*) 

Algatatud / vastu võetud / menetlusest välja langenud

 Põhiseaduse    Muutmis-
Algataja muutmisseadused Riigieelarved Terviktekstid seadused Välislepingud Kokku
                                                                                                                                                                                                                                                               

Vabariigi Valitsus  –  2/2/– 9/9**/1  77/78/– 17/13/– 105/102/1
                                                                                                                                                                                                                                                              

Fraktsioonid  –  – 1/–/1 29/–/24  – 30/–/25
                                                                                                                                                                                                                                                              

Komisjonid  –  –  1/1/– 12/10/–  – 13/11/–
                                                                                                                                                                                                                                                              

RK liikmed  1/–/2 –  – 8/3/7   – 9/3/9
                                                                                                                                                                                                                                                               

KOKKU  1/–/2 2/2/–  11/10/2  126/91/31 17/13/– 157/116/35

  Vastu Menetlusest
Esitaja Esitatud võetud  välja langenud
                                                                                                                                                                    

Vabariigi Valitsus  10/5 10/5 – 
                                                                                                                                                                 

Fraktsioonid  10/10 4/4 10/3 
                                                                                                                                                                 

Komisjonid  3/11 2/12 –  
                                                                                                                                                                 

RK liikmed  1/– 1/– 1/– 
                                                                                                                                                                 

Vabariigi President  1/– 1/– – 
                                                                                                                                                                 

Õiguskantsler  –/2 –/2 – 
                                                                                                                                                                                                                  

KOKKU  25/28 18/23 11/3 

ALGATATUD, VASTU VÕETUD JA MENETLUSEST VÄLJA LANGENUD 
SEADUSEELNÕUD JA VÄLISLEPINGUD ISTUNGJÄRKUDE KAUPA

OTSUSTE EELNÕUD ESITAJATE KAUPA (%)

Vabariigi Valitsus 

Fraktsioonid

Komisjonid

Riigikogu liikmed

Vabariigi President

Õiguskantsler

28%

38%

2%2% 4%

26%

Algatatud 

Vastu võetud

Välja langenud

150 2001000 50

IV

V

  57

  100

  40

  76

  10

  25

Täiskogu istung, november 2016
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PARLAMENTAARNE  
KONTROLL

Austatud minister, rääkida  
te oskate! Tõepoolest, kogu 
jutt kõlab soravalt ja uinutavalt, 
võib-olla lootuses, et rahva- 
saadikud väsivad ära. Vahest  
võiksite natuke konkreetse-
maks minna. 
Laine Randjärv, 17.05.2017

Peaministrile
Ettevõtlusministrile

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile
Haridus- ja teadusministrile

Justiitsministrile
Kaitseministrile 

Maaeluministrile
Majandus- ja taristuministrile

Rahandusministrile
Riigihalduse ministrile

Siseministrile
Sotsiaalkaitseministrile

Tervise- ja tööministrile
Välisministrile

Eesti Panga presidendile
Riigikontrolörile
Õiguskantslerile
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ARUPÄRIMISED

Arupärimiste hulgas on 10 esitajate poolt tagasi võetud arupärimist. Arvestatud pole 7 esitajatele tagastatud arupärimist.

VASTATUD / VASTAMATA JÄÄNUD 
ARUPÄRIMISED ISTUNGJÄRKUDE KAUPA

ARUPÄRIMISED 
FRAKTSIOONITI

EKRE 

EVA

IRL

K

RE

 

Vastatud  
Vastamata jäänud

ARUPÄRIMISED IV–V ISTUNGJÄRGUL ESITAJATE KAUPA

EKRE 

EKRE/EVA/K

EKRE/RE

EVA

IRL

K

RE

0 5 10 15 20 25 30

Peaministrile
Ettevõtlusministrile

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile
Haridus- ja teadusministrile

Justiitsministrile
Kaitseministrile 

Maaeluministrile
Majandus- ja taristuministrile

Rahandusministrile
Riigihalduse ministrile

Siseministrile
Sotsiaalkaitseministrile

Tervise- ja tööministrile
Välisministrile

Eesti Panga presidendile
Riigikontrolörile
Õiguskantslerile
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KIRJALIKUD KÜSIMUSED

KIRJALIKUD KÜSIMUSED IV–V ISTUNGJÄRGUL 
ESITAJATE KAUPA

KIRJALIKUD KÜSIMUSED  
ISTUNGJÄRKUDE KAUPA

KIRJALIKUD KÜSIMUSED
FRAKTSIOONITI

EKRE 

EVA

IRL

K

RE

SDE

44

16

6

3

19

1

EKRE 

EVA

IRL/RE/SDE

K

RE

SDE

  2

  2

  2
  2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Peaministrile
Ettevõtlusministrile

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministrile
Haridus- ja teadusministrile

Justiitsministrile
Kaitseministrile

Keskkonnaministrile
Kultuuriministrile 
Maaeluministrile

Majandus- ja taristuministrile
Rahandusministrile

Riigihalduse ministrile
Siseministrile

Sotsiaalkaitseministrile
Tervise- ja tööministrile

Välisministrile
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INFOTUNNIKÜSIMUSED

INFOTUNNIKÜSIMUSED IV–V ISTUNGJÄRGUL  
ESITAJATE KAUPA

EKRE 

EVA

K

RE

TEISTELE MINISTRITELE

Infotunniküsimus kajastub vastaja all, peaministri ülesannetes on vastanud küsimustele tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (12.10. ja 14.12.2016).
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UMBUSALDUSHÄÄLETUSED Adressaat: peaminister Taavi Rõivas.
Põhjus: Taavi Rõivase juhitaval valitsusel puudub mõistlik 
maksu- ja majanduspoliitika, majandust pole võimalik 
seisakust välja tuua. Valitseb otsustamatus seoses omava-
litsusreformi ja haldusreformiga ning tegevusetus maaelu 
valdkonnas. Taavi Rõivas on kaotanud opositsiooni usaldu-
se ega suuda juhtida valitsust, mis on koostöövõimetu.
Algatamise kuupäev: 07.11.2016.
Algatajad: 41 Riigikogu liiget Eesti Keskerakonna,  
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Eesti Vabaerakonna 
fraktsioonist.
Arutamine ja hääletamistulemus: 09.11.2016. Riigikogu 
avaldas peaministrile umbusaldust. H: 63-28-0. RT III, 
11.11.2016, 1. 

Adressaat: rahandusminister Sven Sester.
Põhjus: rahandusminister Sven Sester on oma tegevusega 
nõrgestanud riigi rahanduse seisu ja kestlikkust ning 
Eesti majandusarengu väljavaateid. Tema tegevus eel- 
arvereeglite rikkumise võimaldamiseks on pälvinud  
ekspertide üksmeelse kriitika. Vastutustundlike lahendus-
te otsimise asemel esitab rahandusminister rahandus- ja 
majanduspoliitiliselt küündimatuid ettepanekuid.
Algatamise kuupäev: 01.06.2017.
Algatajad: 45 Riigikogu liiget Eesti Reformierakonna,  
Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna ja Eesti Vabaerakonna 
fraktsioonist.
Arutamine ja hääletamistulemus: 01.06.2017.  
Umbusaldust ei avaldatud. H: 42-52-0.

INFOTUNNIKÜSIMUSED 
FRAKTSIOONITI

VASTATUD / VASTAMATA JÄÄNUD 
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Peaministri ja kogu valitsuse kritiseerimine ja  
ka umbusaldamine käib opositsiooni töö juurde.
Peaminister Taavi Rõivas, 09.11.2016
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PEAMINISTRI POLIITILISED AVALDUSED  
JA ETTEKANDED
 
1. Peaminister Taavi Rõivase poliitiline avaldus seoses 
 2017. aasta riigieelarve seaduse eelnõu üleandmisega, 
 28.09.2016.
2.  Peaminister Taavi Rõivase ülevaade Vabariigi 
 Valitsuse tegevusest Euroopa Liidu poliitika 
 teostamisel, 18.10.2016.
3.  Peaminister Taavi Rõivase kõne seoses umbusaldus-
 avaldusega, 09.11.2016.
4.  Peaminister Jüri Ratase ülevaade teadus- ja 
 arendustegevuse olukorrast ning valitsuse poliitikast 
 selles valdkonnas, 17.01.2017.

MUU KONTROLLTEGEVUS

Riigikogu kõnetoolis. Peaminister Jüri Ratas novembris 2016 ja kultuuriminister Indrek Saar septembris 2017

MINISTRITE ETTEKANDED

Justiitsminister Urmas Reinsalu
1.  „Õiguspoliitika arengusuunad aastani 2018” 
 elluviimise kohta, 09.11.2016.
2.  „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018” 
 2016. aasta täitmise aruanne, 08.03.2017.

Kultuuriminister Indrek Saar
1.  „Spordipoliitika põhialused aastani 2030” 
 2015. aasta täitmise aruanne, 19.10.2016.
2. „Kultuuripoliitika põhialused aastani 2020” 
 2016. aasta täitmise aruanne, 22.02.2017.

Rahandusminister Sven Sester
1.  Vabariigi Valitsuse ülevaade Euroopa stabiilsus-
 mehhanismi antud stabiilsustoetustest ja Eesti 
 Vabariigi osalemisest Euroopa stabiilsusmehhanismis,  
 14.12.2016. 
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STRATEEGILISTE ARENGUDOKUMENTIDE  
HEAKSKIITMINE

Eesti julgeolekupoliitika eesmärk on kindlustada  
Eesti riigi iseseisvus ja sõltumatus, rahva ja riigi kest-
mine, territoriaalne terviklikkus, põhiseaduslik kord ja 
elanikkonna turvalisus. Eesti viib julgeolekupoliitikat ellu 
põhiõigusi ja -vabadusi järgides ning põhiseaduslikke 
väärtusi kaitstes.
Eesti julgeolekupoliitika alused, RT III, 06.06.2017, 2.

Põhialuste heakskiitmine
Kliimapoliitika põhialused aastani 2050  
(RT III, 07.04.2017, 1).
Esitaja: Vabariigi Valitsus 09.01.2017 (362 OE).
Lugemised: I: 15.02.2017, II: 05.04.2017. H: 63-6-6.

„Eesti julgeolekupoliitika alused” heakskiitmine  
(RT III, 06.06.2017, 2).
Esitaja: Vabariigi Valitsus 06.03.2017 (395 OE).
Lugemised: I: (02.05.2017), 03.05.2017, II: 31.05.2017.  
H: 75-0-0.

Maapõuepoliitika põhialused aastani 2050  
(RT III, 07.06.2017, 2).
Esitaja: Vabariigi Valitsus 20.03.2017 (410 OE).
Lugemised: I: 19.04.2017, II: 06.06.2017. H: 79-7-0.

OLULISE TÄHTSUSEGA 
KÜSIMUSTE ARUTELUD

Me peaksime mõtlema, mis on see, millele meie  
truuks jääme ja millest ei ole valmis taganema isegi siis, 
kui maailm meie ümber hirmutaval moel muutub.
Välisminister Sven Mikser, 09.02.2017

Meie ülesanne on vaadata seda, kas kuskil on  
selliseid kohti, kus seadus jääb ajale jalgu, seadus  
segab ja seadusandja peaks midagi paremini tegema. 
Tuleb välja, et selliseid probleeme on päris palju.
Aadu Must, 18.05.2017

1.  Haldusreform, 15.09.2016.
2.  „Meri ei salli seisvat vett. Merendus kui Eesti 
 majanduse taaskäivitaja”, 29.09.2016.
3.  Mida teha Rail Balticuga?, 13.12.2016.
4.  Välispoliitika, 09.02.2017.
5.  „Kus on metsas tasakaal?”, 13.04.2017.
6.  Eesti majanduspoliitilised valikud – ohud ja 
 võimalused ettevõtlusele, 09.05.2017.
7.  Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise 
 prioriteedid, 16.05.2017.
8.  Kutsehariduse olukord ja arengusuunad, 18.05.2017.
9.  Eesti inimarengu aruanne 2016/2017, 01.06.2017.

Välispoliitika arutelul osaleb alati ka diplomaatiline korpus, veebruar 2017
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VABA MIKROFONI SÕNAVÕTUD 
ISTUNGJÄRKUDE KAUPA
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Arengukavade arutelud
Kliimamuutustega kohanemise arengukava aastani 2030, 
08.02.2017.
Esitaja: Vabariigi Valitsus, 29.12.2016.

Energiamajanduse arengukava aastani 2030, 10.05.2017.
Esitaja: Vabariigi Valitsus, 10.10.2016.

VABA MIKROFONI SÕNAVÕTUD
Vabas mikrofonis võeti sõna 22 korral. Kõige aktiivsemad 
olid Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmed 11 sõnavõtuga.  
Riigikogu liikmetest olid esirinnas Jüri Adams ja Peeter 
Ernits (mõlemal neli sõnavõttu), kes avaldasid arvamust 
näiteks haldusreformi kohta. 

KOLLEKTIIVSED PÖÖRDUMISED

IV ja V istungjärgul menetlusse võetud
1.  Omandireformi küsimuses (Eesti Üürnike Liit). 
 Menetlusse võetud 11.10.2016, menetles majandus-
 komisjon. Menetlus lõpetatud 31.01.2017.
2.  „Kanepituru parema reguleerimise ettepanekud Riigi- 
 kogule“ (Elver Loho). Menetlusse võetud 10.11.2016, 
 menetles sotsiaalkomisjon. Menetlus lõpetatud 
 02.05.2017.
3.  „Eestimaa kaitseks“ (ettepanek loobuda Rail Balticu 
 projektist praegusel kujul) (Erakond Eestimaa 
 Rohelised, MTÜ Noored Rohelised, Ökoriik Eesti 
 kooskond). Menetlusse võetud 08.12.2016, menetles 
 majanduskomisjon. Menetlus lõpetatud 06.06.2017.
4.  „Ravikanep tuleb patsientidele reaalselt kätte-
 saadavaks teha“ (Erakond Eestimaa Rohelised). 
 Menetlusse võetud 08.12.2016, menetles sotsiaal-
 komisjon. Menetlus lõpetatud 02.05.2017.
5. „Lisame riigipüha. Lisame puhkepäeva, kui rahvus-
 püha või riigipüha langeb nädalavahetusele“ 
 (Urmas Ambur). Menetlusse võetud 16.02.2017, 
 menetles põhiseaduskomisjon. Menetlus lõpetatud 
 26.09.2017.
6.  „Peatame veipimise võrdsustamise suitsetamisega“ 
 (Ingmar Kurg). Menetlusse võetud 06.04.2017,
 menetles sotsiaalkomisjon. Menetlus lõpetatud 
 06.10.2017.
7. „Balti riikide vahelise Rail Balticu lepingu all-
 kirjastamine 31. jaanuaril on praegusel kujul 
 lubamatu!“ (Ökoriik Eesti kooskond, kodaniku-
 liikumine Avalikult Rail Balticust, Läti maaomanike 
 ühendus „Latvijas zeme, daba, tauta“, Leedu Looduse 
 Fond, Leedu Maaomanike Liidu Pasvalyse esindus). 
 Menetlusse võetud 06.04.2017, menetles majandus-
 komisjon. Menetlus lõpetatud 20.06.2017.
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RIIGIKOGU
KOMISJONID JA
ÕIGUSLOOME

TEGEVUS MUUDES  
VALDKONDADES

See, et probleemil pole  
lahendust, ei õigusta meid  
sellega mitte tegelema.  
Me peame iga päev küsima – 
ja kui mitte iga päev, siis kord 
kuus, kolme kuu tagant –, kas 
me teeme parima, mis on meie 
võimuses. Ja kui igaüks meist 
101-st, pluss minister, pluss me 
kõik, saab öelda, et me oleme 
teinud oma parima inimese elu 
nimel, siis mitte midagi rohke-
mat meilt keegi nõuda ei saa. 
Igor Gräzin, 08.05.2017
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RIIGIKOGU  
JA VABARIIGI PRESIDENT

Vabariigi Presidendi ametisse astumise tseremoonia, 10. oktoober 2016

Meie ütleme selgelt, et meie suurim probleem  
ei ole kunagi majandus. Meie suurim probleem  
on alati julgeolek.
Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi kõne ametisseastumise 
tseremoonial, 10.10.2016

                                                                                                                                                                                                                                                              

Nimekirja kantud valijate arv 101
                                                                                                                                                                                                                                                              

Hääletamissedeli saanute arv 98
                                                                                                                                                                                                                                                              

Hääletamisel osalenute arv 98
                                                                                                                                                                                                                                                              

Kehtetute sedelite arv 0
                                                                                                                                                                                                                                                              

Märgistamata sedelite arv 17
                                                                                                                                                                                                                                                              

Kandidaadile antud häälte arv 
                                                                                                                                                                                                                                                              

    Kersti Kaljulaid 81

VABARIIGI PRESIDENDI  
VALIMINE RIIGIKOGUS 03.10.2016

Vabariigi Presidendi valimise esimene voor Riigikogus toimus 29.08.2016, 
teine ja kolmas 30.08.2016; valimiskogu tuli kokku 24.09.2016.

Vabariigi Presidendi poliitilised avaldused Riigikogus

Vabariigi President Toomas Hendrik Ilves:
1.  Kõne neljanda istungjärgu avamisel, 12.09.2016.
2.  Kõne presidendiameti üleandmise tseremoonial, 
 10.10.2016.

Vabariigi President Kersti Kaljulaid:
1.  Kõne ametisse astumise tseremoonial, 10.10.2016.

Vabariigi Presidendi Kersti Kaljulaidi poolt välja  
kuulutamata jäetud seadus
Magustatud joogi maksu seadus (457 SE), 
VP otsus 03.07.2017 nr 153, RT III, 05.07.2017, 2.
  Seaduse § 10 p 8 teine alternatiiv, mis vabastab ma-
gustatud joogi maksust magustatud joogi, mis toimetatak-
se rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale 
eesmärgiga seda pardal asuvast müügikohast kaasa müüa, 
on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega ning seega 
Eesti Vabariigi põhiseaduse §-ga 12.
Põhiseadusega vastuolus võib olla ka seaduse § 5 lg 4,  
mis paneb müügikoha pidajale kohustuse kontrollida,  
kas tarnija on magusa joogi maksu deklareerinud.  
Erinevalt alkoholi- ja tubakatoodete jae- ja hulgimüüjatest, 
kelle tegevuse õiguspärasust kinnitavad vastavad  
maksumärgid ja tegevusload, puuduvad magustatud  
jookide puhul objektiivsed kriteeriumid, mille alusel  
müügikoha pidajal oleks võimalik kontrollida, kas tarnija 
on aktsiisid tõepoolest deklareerinud ja tasunud.
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RIIGIKOGU JA VABARIIGI VALITSUS

Kui pälvin täna teie usalduse, siis võtan valitsusse kaasa 
oma pikaajalise kogemuse opositsioonipoliitikuna. Tean 
väga hästi, mis tunne on, kui iga su idee kohta öeldakse, 
et see on vale. Soovin tõesti muuta Eesti poliitilist kultuuri 
ning kaotada arusaama, et vale mees ei või õiget asja teha.
Peaministrikandidaadi Jüri Ratase ettekanne, 21.11.2016 

Valitsuse koosseis kuni 23.11.2016
Muudatus: 12.09.2016 (otsus nr 827, RT III, 13.09.2016, 7). 

Peaminister – Taavi Rõivas (RE)
Ettevõtlusminister Liisa Oviir (SDE) 
Haridus- ja teadusminister Jürgen Ligi (RE) (vabastati 
12.09.2016)
  Maris Lauri (RE) (nimetati 12.09.2016, ametivanne 
  13.09.2016)
Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL)
Kaitseminister Hannes Hanso (SDE) 
Keskkonnaminister Marko Pomerants (IRL)
Kultuuriminister Indrek Saar (SDE)
Maaeluminister Urmas Kruuse (RE)
Majandus- ja taristuminister Kristen Michal (RE)
Rahandusminister Sven Sester (IRL)
Riigihalduse minister Arto Aas (RE)
Siseminister Hanno Pevkur (RE)
Sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna (IRL)
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE)
Välisminister Marina Kaljurand (–) (vabastati 12.09.2016)
  Jürgen Ligi (RE) (nimetati 12.09.2016)

Valitsuse koosseis alates 23.11.2016
Peaministrikandidaadile valitsuse moodustamiseks 
volituste andmise otsustamine: 
Peaministrikandidaadi Jüri Ratase ettekanne Riigikogule 
21.11.2016. H: 53-33-7. Vabariigi Presidendi otsus nr 17 
(RT III, 22.11.2016, 9). 

Vabariigi President nimetas Vabariigi Valitsuse ametisse 
22.11.2016 (otsus nr 24, RT III, 24.11.2016, 4). Ametivanne 
Riigikogu ees 23.11.2016. 
Muudatused: 09.12.2016 (otsus nr 32, RT III, 13.12.2016, 2), 
08.06.2017 (otsus nr 106, RT III, 10.06.2017, 1), 12.06.2017 
(otsus nr 107, RT III, 13.06.2017, 1). 

Peaminister – Jüri Ratas (K)
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo (SDE)
Haridus- ja teadusminister Mailis Reps (K)
Justiitsminister Urmas Reinsalu (IRL)
Kaitseminister Margus Tsahkna (IRL) (vabastati 12.06.2017)
  Jüri Luik (IRL) (nimetati ja ametivanne 12.06.2017) 
Keskkonnaminister Marko Pomerants (IRL) (vabastati 
12.06.2017)
  Siim Kiisler (IRL) (nimetati ja ametivanne 12.06.2017)

Kultuuriminister Indrek Saar (SDE)
Maaeluminister Martin Repinski (K) (vabastati 09.12.2016)
  Tarmo Tamm (K) (nimetati 09.12.2016, ametivanne 
  12.12.2016)
Majandus- ja taristuminister Kadri Simson (K)
Rahandusminister Sven Sester (IRL) (vabastati 12.06.2017)
  Toomas Tõniste (IRL) (nimetati ja ametivanne 
  12.06.2017)
Riigihalduse minister Mihhail Korb (K) (vabastati 12.06.2017)
  Jaak Aab (K) (nimetati 08.06.2017, ametivanne 
  12.06.2017)
Siseminister Andres Anvelt (SDE)
Sotsiaalkaitseminister Kaia Iva (IRL)
Tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE)
Välisminister Sven Mikser (SDE)

AMETIISIKUTE AMETISSE NIMETAMISED 

1.  Heili Sepp õiguskantsleri asetäitja-nõuniku ametisse 
 (RK otsus 16.02.2017).
2.  Olari Koppel õiguskantsleri asetäitja-nõuniku 
 ametisse (RK otsus 16.02.2017).
3.  Raivo Aeg ja Kalle Laanet Euroopa Liidu Õigus-
 kaitsekoostöö Ameti tegevust kontrolliva parla-
 mentaarse ühiskontrolli töörühma liikmeteks 
 (RK otsus 13.06.2017). 

NÕUKOGUDE LIIKMETE NIMETAMINE

1.  Eesti Haigekassa nõukogu liikmeks RK liige Maris 
 Lauri [Viktor Vassiljevi asemele] (RK otsus 16.03.2017).
2.  Eesti Rahvusraamatukogu nõukogu liikmeteks 
 RK liikmed Barbi Pilvre [Mark Soosaare asemele] 
 ja Toomas Väinaste [Aadu Musta asemele] 
 (RK otsus 12.01.2017).
3.  Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu liikmeteks 
 RK liikmed Kalvi Kõva [Andres Anvelti asemele], 
 Viktoria Ladõnskaja [Kalle Muuli asemele] ja Marika 
 Tuus-Laul [Enn Eesmaa asemele] (RK otsus 
 15.12.2016); tegevusvaldkonna tunnustatud  
 asjatundjad Paavo Nõgene, Agu Uudelepp ja Rein  
 Veidemann [Mart Luige, Rain Tamme ja Agu Uudelepa  
 asemele] (RK otsus 03.05.2017).
4.  Hasartmängumaksu Nõukogu liikmeteks RK liikmed 
 Mart Helme [Meelis Mälbergi asemele], Mihhail 
 Stalnuhhin [Lauri Luige asemele] ja Märt Sults 
 [Mailis Repsi asemele] (RK otsus 16.02.2017);
 Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak 
 [Janar Holmi asemele] (RK otsus 06.06.2017).
5.  Rahvusooperi nõukogu liikmeteks RK liikmed 
 Martin Repinski [Mart Helme asemele] ja Urve Tiidus 
 [Laine Randjärve asemele] (RK otsus 19.01.2017).
6.  Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus 
 nõukogu liikmeteks RK liikmed Kalle Muuli,  



RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2016/2017 55

 Meelis Mälberg ja Rainer Vakra [Aivar Koka, 
 Mati Raidma ja Kalvi Kõva asemele] (RK otsus 
 19.12.2016). 

RIIGIKOGU JA RIIGIKONTROLL 

Ma tahan siinkohal öelda, et haridusasutus ei ole mingi 
pop-up-kohvik, et täna paneme ta ühes kohas püsti, aga 
kui kliendid ära kaovad, siis katsetame teises kohas uuesti.
Riigikontrolör Alar Karis, 13.03.2017 

Riigikontrolöri Alar Karise ülevaade riigi vara  
kasutamisest ja säilimisest 2015.–2016. aastal, 15.11.2016 
(RT III, 17.11.2016, 1).

RIIGIKOGU JA ÕIGUSKANTSLER

Õiguskantsleri Ülle Madise ettepanekud õigustloovate 
aktide põhiseadusega kooskõlla viimiseks
1.  Ettepanek nr 8 viia looduskaitseseaduse § 20 põhi-
 seadusega kooskõlla, 07.09.2016. Õiguskantsler 
 esines, arutelu Riigikogus 25.10.2016. H: 70-0-0. 
 Keskkonnakomisjonile tehti ülesandeks algatada 
 eelnõu looduskaitseseaduse § 20 Eesti Vabariigi 
 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, eelnõu algatati 
 19.01.2017. 
2.  Ettepanek nr 10 tulumaksuseaduse, sotsiaal-
 maksuseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse 
 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, 17.02.2017. 
 Õiguskantsler esines, arutelu Riigikogus 16.03.2017. 
 H: 34-49-0. Riigikogu ei toetanud õiguskantsleri 
 ettepanekut.
 Õiguskantsler esitas 16.03.2017 taotluse Riigikohtule 
 tunnistada 19.12.2016 vastu võetud tulumaksu-
 seaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja teiste seaduste 
 muutmise seaduse § 3 punktid 3-6 ja punktid 12 ja 
 14 osas, milles nähakse ette õlle, kääritatud joogi 
 ja veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus mahu-
 protsenti, kääritatud joogi ja veini, mille etanooli-
 sisaldus on üle kuue mahuprotsendi, aktsiisimäärade 
 täiendav tõus 01.07.2017 ja 01.02.2018, Eesti Vaba-
 riigi põhiseaduse §-dega 10 ja 31 vastuolus olevaks ja 
 kehtetuks. Riigikohus otsustas jätta õiguskantsleri 
 taotluse rahuldamata.

Õiguskantsleri ülevaade 
Õiguskantsler Ülle Madise, 20.09.2016. Õiguskantsleri 
2015.–2016. aasta tegevuse ülevaade (RT III, 04.10.2016, 6).

RIIGIKOGU JA RIIGIKOHUS
Riigikohtu esimehe Priit Pikamäe ülevaade 
kohtukorralduse, õigusemõistmise ja seaduste ühetaolise 
kohaldamise kohta, 08.06.2017.

RIIGIKOGU NING EESTI PANK  
JA FINANTSINSPEKTSIOON

Eesti Panga presidendi Ardo Hanssoni ettekanne:
2016. aasta aruanne, 03.05.2017.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri 
ettekanne: 2016. aasta aruanne, 03.05.2017.

RIIGILE VARALISTE KOHUSTUSTE 
VÕTMISE OTSUSTAMINE

Põhjamaade Investeerimispangale antud riigigarantii 
suurendamine (RT III, 16.03.2017, 1).
Esitatud: 13.02.2017 (389 OE). Lugemised: I: 07.03.2017, II: 
15.03.2017. H: 75-0-0.
Eelnõuga andis Riigikogu nõusoleku suurendada 
Põhjamaade Investeerimispanga (NIB) kahele 
laenuinstrumendile antud Eesti riigi garantiisid, 
mille tulemusena muutus Eesti protsentuaalne osalus 
pangale antud garantiides võrdseks Eesti osalusega 
NIBi aktsiakapitalis. Eesti jaoks tähendas see täiendavat 
sissemakset 778 378,36 eurot. 

RIIGIKOGU LIIKMETE 
ÜHENDUSED 
(IV–V istungjärgul moodustatud)

E-Eesti toetusrühm 
Moodustatud jaanuaris 2017. Esimees Tanel Talve, 
aseesimees Kalle Palling.

Ettevõtete digitaliseerimise toetusrühm
Moodustatud novembris 2016. Esimees Anne Sulling.

Küberturvalisuse toetusrühm
Moodustatud aprillis 2017. Esimees Arto Aas,  
aseesimees Kalle Palling.

Rahvusooper Estonia sõprade toetusrühm
Moodustatud juunis 2017. Esimees Laine Randjärv, 
aseesimees Enn Eesmaa.

Riigikogu väärikuse toetusrühm
Moodustatud juunis 2017. Esimees Igor Gräzin.

Tallinna-Helsingi püsiühenduse rajamise toetusrühm
Moodustatud veebruaris 2017. Esimees Kristen Michal, 
aseesimees Yoko Alender.

Toetusrühm KLL – kaitseme lemmikloomi!
Moodustatud aprillis 2017. Esimees Marianne Mikko, 
aseesimees Barbi Pilvre.
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RIIGIKOGU
KOMISJONID JA
ÕIGUSLOOME

VÄLISSUHTLUS

Maailm ei ole enam see,  
mis ta oli aasta tagasi.  
Ja aasta pärast ei ole ta  
enam see, mis ta on täna.  
Murdumised on ilmsed,  
kahjuks ka meile harjumus- 
pärases maailmakorralduses. 
Küsimus on selles, kas meile 
nii oluline läänemaailma  
ühtsus ja koosmeel kannata-
vad välja üha kasvava nii  
sisemise kui ka välise stressi. 
Marko Mihkelson välispoliitika arutelul, 
09.02.2017

Tegelikult on igaüks meist  
siin saalis Eesti esindaja.  
Meil ei ole luksust jätta välis-
poliitika tegemist vaid kutse- 
liste diplomaatide hooleks.  
Iga rahvasaadik saab anda  
ja peab andma oma panuse 
välissuhete tugevdamisse.  
Liisa Oviir välispoliitika arutelul, 09.02.2017 
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25. AASTAPÄEV
2016. aasta 8. novembril tähistas Balti Assamblee  
25. aastapäeva. Juubeli puhul andis BA välja tervikasja, 
mis koosnes tähtpäevaümbrikust, margist ja margiplokist. 
Margi kujundas Indrek Ilves Eestist. Valmis ka 20-minuti- 
line dokumentaalfilm Balti koostöö ajaloost.
  Eesti delegatsiooni töö uuel, Riigikogu alalistesse  
komisjonidesse kuulumise alusel on ennast õigustanud. 
Uus esindatuspõhimõte tagab parema tagasiside parla-
mendikomisjonide vahel, võimaldab kasutada kompetent-
si, sidemeid ja tugistruktuure. Parlamendikomisjoni esin-
daja seisukohtadel ja väljaütlemistel on enam kaalu, see 
lisab Eesti-sisesele koostööle sidusust täitevstruktuuridega 
ja loodetavasti ka lahenduste leidmise ning otsuste  
vastuvõtmise operatiivsust. 
  BA tegevuskava eelisteemad 2016. aastal olid suurem 
julgeolek, strateegiline kommunikatsioon ja kübertur-
valisus regioonis ning koostöö kõrghariduse, teaduse ja 
kultuuri valdkonnas. 

KOOSTÖÖ TEISTE RIIKIDE JA INSTITUTSIOONIDEGA
Novembris toimus Riigikogu konverentsikeskuses  
Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja BA ühiskonverents  
„Inimkaubandus Põhjamaades ja Balti riikides“, kus vahe-
tati teadmisi ja kogemusi erinevate riiklike mehhanismi-
de, seadusandlike meetmete ning vahendite kohta inim-
kaubanduse vastases poliitikas, eesmärgiga aidata kaasa 
osalevate riikide ekspertide ja spetsialistide võrgustike 
tihedamale koostööle.
  Mais korraldati Riigikogu konverentsisaalis BA ja Balti 
Ministrite Nõukogu koostöös konverents, mis keskendus 
transpordi- ja taristuküsimustele: Rail Baltic, kiirteede 
võrgustik, intelligentsed transpordisüsteemid, lennundus- 
ja meretranspordi tulevik. Ettekandega esines ka Euroopa 
Komisjoni transpordivolinik Catherine Trautmann.

RIIGIKOGU 
DELEGATSIOONID

EESTI VABARIIGI, LEEDU VABARIIGI JA LÄTI  
VABARIIGI PARLAMENTIDEVAHELISE ASSAMBLEE 
(BALTI ASSAMBLEE, BA) EESTI DELEGATSIOON

Moodustatud 02.06.2015
Delegatsiooni juht: Aadu Must (alates 26.01.2017),  
asejuht Johannes Kert (alates 26.01.2017)
Liikmed: Krista Aru, Monika Haukanõmm, Olga Ivanova, 
Uno Kaskpeit (alates 26.01.2017), Aivar Kokk, Valeri Korb, 
Helmen Kütt (alates 26.01.2017), Viktoria Ladõnskaja,  
Erki Savisaar (alates 26.01.2017), Rainer Vakra.  
Kuni 26.01.2017 oli delegatsiooni juht Helir-Valdor Seeder, 
asejuht Aadu Must, liikmed Toomas Kivimägi,  
Mihhail Korb ja Heljo Pikhof.

  Juunis toimus BA, Beneluxi parlamendi, GUAMi PA, 
Põhjamaade Nõukogu ja Visegradi riikide traditsiooniline 
idapartnerluskonverents, kus päevakorras olid julgeolek 
ja koostöö väljaspool Euroopa Liitu. BA ja Beneluxi parla-
ment kirjutasid 2017. aasta kevadel alla koostööleppele 
järgmiseks kaheks aastaks.
  Regionaalse julgeoleku tugevdamisel on väga olulisel 
kohal Eesti koostöö Läänemere piirkonnas. See edendab 
riikide majandussuhteid ning annab lisaimpulsi majan-
duskasvuks regioonis. Kõige olulisem ja laiapinnalisem 
koostöö toimub ikka naabritega ja suur osa sellest Euroo-
pa Liidu raamides, samas jääb Balti riikide koostöö alati 
eriliseks. Kõigi Balti riikide huvides on veelgi tihedam 
suhtlus Põhjamaade ja Poolaga. Koostööd Valgevenega esi-
algu aktiivselt ei plaanita, oodatakse ära, kas sealsed muu-
datused demokraatia arengus on püsivad või hetkelised. 
  Läänemeremaade 25. parlamentaarne konverents, 
kus Eestit esindas BA delegatsioon, toimus 2016. aasta 
augusti lõpus Riias ja oli pühendatud kõrgekvaliteedilise 
hariduse ja tööjõu tulevikule Läänemere regioonis. 2017. 
aasta konverents toimus septembri algul Hamburgis.

EESTI EESISTUMINE 2017
2017. aastal on BA eesistujamaa Eesti. Meie prioriteedid 
on Balti riikide julgeoleku- ja kaitsekoostöö tugevdamine, 
energiaturu, transpordi ja taristu kõikehõlmav käsitlus 
ning teadus- ja innovatsioonisõbraliku keskkonna loomine. 
  Üks tähtsamaid sündmusi Eesti eesistumise ajal oli 
veebruaris Tallinnas toimunud Balti- ja Põhjamaade ühine 
julgeolekualane parlamentaarne seminar, kus kõne all 
olid Balti riikide tegevus ühise kaitsetaristu arendamisel, 
ühised kahe- ja kolmepoolsed sõjalised hanked ja parla-
mentaarne järelevalve BA soovituste elluviimise üle antud 
valdkonnas. Laialdast arutelu tekitas ka piirihaldus, kuna 
riigipiiride stabiilsus ja turvalisus on kõigi riikide ühis- 
huvi. Põhjamaad panustasid omalt poolt, tuues esile  
kohustuslike kodaniku- ja patriootilise hariduse ning  
erikursuste korraldamise koolides.

Balti Assamblee 25. aastapäevale pühendatud postmark
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  Majanduskomisjon arutas märtsis suundumust mada-
la süsinikuemissiooniga majandusele, energiaturuga seon-
duvaid probleeme ja elektrivõrgustike sünkroniseerimist.
  Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusel toimus 
märtsi lõpus Tartus ümarlaud, kus kõneldi kutse- ja  
kõrgkoolide lõputunnistuste vastastikusest tunnustami-
sest Baltimaades, kutseharidusest ja tööjõu paindlikust 
rakendamisest. Positiivselt toodi esile Eesti kooliõpilaste 
suurepärased PISA testide tulemused võrreldes teiste  
Balti riikidega.
  Aprillis toimus parlamentaarne kohtumine, kus  
vahetati kogemusi pagulaste ja migrantide vastuvõtmisel 
ja lõimimise edendamisel (sotsiaaltoetused, õigusabi jm). 
  Oktoobris toimub BA sotsiaalkomisjoni väljasõidu- 
istung Soomes, et tutvuda Põhjamaade tervishoiualase  
koostööga ning haruldaste haiguste ravivõrgustikuga.
  Balti Assamblee aastaistung toimub novembri algul 
Riigikogus.

MUUD TEEMAD
BA 2016. aasta kirjandusauhinna sai Sigitas Parulskis 
(Leedu), teadusauhinna Maija Dambrova  (Läti) ja kuns-
tiauhinna võitjaks osutus ülekaaluka häälteenamusega 
Eesti-Läti-Leedu ühisprojektina loodud film “Seneca päev” 
(režissöör Kristijonas Vildžiūnas, Leedu). Tegu on esimese 
Balti riikide ühistööna valminud filmiga taasiseseisvumise 
järel, filmi taustasündmuseks on Balti kett. Innovatsiooni- 
auhinna sai elektroonikaseadmete tootja Baltic Scientific  
Instruments (Läti) ja diplomiga autasustati mobiili- 
makseid arendavat tehnoloogiafirmat Fortumo OÜ (Eesti).  
BA 2016. aasta medali said Eestist peapiiskop emeeritus 
Andres Põder ja Linnade Liidu asedirektor Toivo Riimaa. 
  Koostöös Põhjamaade infobüroodega korraldati video-
filmide konkurss noortele „Põhjamaised naabrid: Põhja-
maad ja Balti riigid on minu kodukant!“, kus Eesti sai kaks 
teist kohta.
  Kahjuks jäi 2016. aastal ära traditsiooniline parla-
mentidevaheline korvpalliturniir, kuna Eestis lähenesid 
presidendivalimised ja hiljem tõi valitsuse vahetus kaasa 
muudatusi delegatsiooni koosseisus. Selleaastane korv- 
palliturniir toimus juuni algul Pärnus. Võidukarika tõi 
koju Riigikogu meeskond. 

EUROOPA JULGEOLEKU- JA KOOSTÖÖ- 
ORGANISATSIOONI PARLAMENTAARSE ASSAMBLEE 
(OSCE PA) EESTI DELEGATSIOON

Moodustatud 02.06.2015
Delegatsiooni juht: Mart Nutt 
Liikmed: Külliki Kübarsepp ja Toomas Vitsut  
(alates 07.02.2017), asendusliikmed Uno Kaskpeit,  
Jaanus Marrandi ja Urve Tiidus (alates 07.02.2017).  
Kuni 07.02.2017 oli delegatsiooni liige Mati Raidma ja 
asendusliige Toomas Vitsut.

OSCE prioriteedid on ühistest väärtushinnangutest  
lähtuvate kodanikuühiskondade loomine, sõjaliste konf-
liktide ennetamine ja vältimine, stabiilsuse ja püsiva rahu 
tagamine kriisikolletes ja sõjategevusega haaratud aladel, 
julgeolekuvaakumi ja uute eraldusjoonte vältimine ning 
ühtse julgeolekusüsteemi arendamine.
  OSCE PA töövormideks on kolm korda aastas toimu-
vad istungid: talveistung Viinis, sügisistung roteeruvalt 
ning aasta tippsündmusena suvine istung eri liikmesriiki-
de parlamentide korraldamisel. Samaaegselt toimuvad ka 
OSCE PA kolme komitee istungid. Eesti delegatsioon väike- 
riigi esindajana juhindub põhimõttest olla ise aktiivne, 
otsida toetust mõttekaaslaste juures ja osaleda poliitilistes 
otsustusprotsessides. Eesti laiem julgeolek sõltub väga 
suurel määral meie võimekusest tegutseda rahvus- 
vahelisel areenil tõsiseltvõetava koostööpartnerina. 

PAGULASED JA PÕGENIKUD
Kogu 2016. aastat läbivaks teemaks olid pagulased ja  
põgenikud – kuidas rändevoogudega toime tulla ja pagula-
si paremini ühiskonda integreerida. Möödunud aastal jõu-
dis Euroopasse üle miljoni migrandi. Üksnes üheskoos ja 
kiirelt rändevoogudes toimuvatele muutustele reageerides 
suudame selle kriisiga hakkama saada. Euroopal seisab 
ees ka lisaülesanne − lõimida põgenikud meie ühiskonda. 
Paljudes sõnavõttudes kajastati riigisiseseid pingeid ja 
protsesse selle teemaga seoses. Euroopas on sageli arva-
tud, et teised rahvad võtavad meie ühised väärtused ja 
põhimõtted üle enesestmõistetavalt. Kogemus aga õpetab, 
et integratsioon on väga pikaajaline ja keeruline protsess, 
mis nõuab kannatlikkust, lugupidamist ning järjekindlust. 
  OSCE PA 2016. aasta sügisistungil Skopjes oli peatee-
maks OSCE regionaalse koostöö tugevdamine Lõuna- 
Euroopas, Balkanil ja Kagu-Euroopas. Ebastabiilsus Euroo-
pa Liidu piiridel kasvas. Terrorismil ei ole õigustust ja ter-
rorismi vastu tuleb võidelda – globaalselt, koordineeritult 
ja kasutades kõiki võimalikke vahendeid, sh sõjalist  
tegevust, terroristide rahastamise takistamist ja sotsiaal-

OSCE PA istungjärk Minskis, juuli 2017



RIIGIKOGU AASTARAAMAT 2016/2017 59

meediat. Lähiaastatel ebastabiilsus Euroopa Liidu lõuna-
naabruses ei kahane ning nendele konfliktidele peab  
pöörama tõsist tähelepanu.

NB8 – PÕHJAMAADE JA BALTI RIIKIDE KOHTUMINE
2017. aasta veebruaris toimus Helsingis NB8 kohtumine, 
kus keskenduti regiooni julgeoleku ja küberturvalisuse 
küsimustele. Töövorm sai alguse 2013. aastal ning tagab 
parema koostöö Põhjamaade ja Balti riikide vahel. Eriti 
praegu, pärast Brexitit, on omavaheline koostöö veelgi 
suurema tähtsusega. 

VENE-UKRAINA KONFLIKT
2017. aasta juulis Minski istungjärgul vastu võetud reso-
lutsioon keskendus Venemaa-vastastele seisukohtadele 
Ukraina ja eriti Krimmi küsimustes. Vastu võeti ka 15 lisa- 
resolutsiooni. Mõisteti hukka inimõiguste rikkumised 
Valgevenes ja kutsuti üles tihendama koostööd regioonide 
organisatsioonide vahel, tagamaks turvalisust ja pagulaste 
õiguste kaitset. Kogu istungjärgu vältel olid erilise  
teravusega päevakorras Ukraina ja Venemaa vahelised 
konfliktsed suhted, olukord Taga-Kaukaasias ning pagu-
lastulv Lõuna-Euroopa riikides, mis tekitab õiguslikke, 
religioosseid, majanduslikke ja humanitaarprobleeme. 
Delegatsiooni juht Mart Nutt  rõhutas oma sõnavõtus, 
et on vaja kohaneda uute tingimustega, seista vastamisi 
muutustega maailmas üldiselt, kuid tuleb kaitsta ka  
väikerahvaste huve ja kultuuri. Ukraina territoriaalne 
terviklikkus on vaja taastada ja võõrväed välja viia.

MUU
Tähtsaks osaks OSCE töös on vaatlejate lähetamine liik-
mesriikide valimistele, et jälgida nende vastavust seadus-
tele ja demokraatia traditsioonidele. Eesti vaatlejad on 
alati olnud aktiivsed, 2016. aasta sügisel osaleti vaatleja- 
tena Valgevene parlamendivalimistel (septembris),  
Gruusia ja Montenegro parlamendivalimistel (oktoobris) 
ning USA presidendivalimistel (novembris). 
  2016. aastal täitus 25 aastat Eesti liikmelisust ÜROs. 
Hea on ka teada, et hiljuti muutis ÜRO oma otsusega Eesti, 
Läti ja Leedu geograafilist staatust, määrates nad ametli-
kult Põhjamaade hulka (varasemalt Ida-Euroopa riigid). 
  Eesti on olnud edukas, meie välispoliitilised priori- 
teedid on olnud selged ja kindlad. Me ei ole lasknud sise- 
poliitikal mõjutada välispoliitilist kurssi ega toonud välis- 
poliitikat ohvriks sisepoliitikale. Keerulises välispoliitilises 
olukorras saame olla edukad, kui jätame kõrvale dema-
googia ja populismi ning jätkame ühtse välispoliitika ellu-
viimist koos samameelsete riikidega kõigis rahvusvahelis-
tes organisatsioonides.

OSCE PA istungjärk Minskis, juuli 2017

EUROOPA NÕUKOGU PARLAMENTAARSE  
ASSAMBLEE (ENPA) EESTI DELEGATSIOON

Moodustatud 02.06.2015
Delegatsiooni juht: Marianne Mikko 
Liikmed: Eerik-Niiles Kross ja Andrei Novikov  
(alates 26.01.2017); asendusliikmed: Raivo Aeg,  
Andres Herkel ja Jaak Madison. Kuni 23.11.2016 oli  
delegatsiooni liige Mailis Reps.

Vaadeldaval perioodil on täiskogu istungitel Strasbourgis 
peateemadeks olnud demokraatlike institutsioonide toi-
mimine Türgis ja sealne olukord pärast riigipöördekatset, 
Ukraina kriisi poliitilised tagajärjed, olukord Süürias, 
meediavabadus Euroopas, rahvusvaheline terrorism ja 
migratsioonikriis. ENPA sügisesel osaistungil Strasbourgis 
esines Euroopa Nõukogu ministrite komitee eesistujana 
täiskogu ees kõnega Eesti välisminister Jürgen Ligi. Vaa-
deldaval perioodil esinesid ENPA täiskogu ees teiste seas 
veel Prantsusmaa president François Hollande, Saksamaa 
välisminister Frank-Walter Steinmeier, Türgi välisminister 
Mevlüt Çavușoğlu ja Hispaania kuningas Felipe VI. Terve 
aasta jooksul on ENPAs arutatud Venemaa küsimust, kelle 
hääleõigus ja õigus olla esindatud assamblee juhtorganites 
peatati 2014. aasta aprillis pärast vaenutegevust Ukrainas. 
2016. ja 2017. aastal Venemaa delegatsioon ENPAle kinni-
tamiseks volitusi ei esitanud. 
  Eesti delegatsiooni liikmed panustasid aktiivselt 
assamblee raportite ettevalmistamisse ning esinesid sõna-
võttudega. Delegatsiooni juht Marianne Mikko valiti ENPA 
liikmesriikide kohustuste täitmise järelevalve ehk moni-
tooringukomitee Türgi raportööriks. Raport keskendub 
Türgi olukorrale demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste 
tagamisel ning hindab riigi arengut ENPA resolutsioonide 
täitmisel. Andres Herkel on kultuuri-, teadus-, haridus-  
ja meediakomitee raportöör teemal „Koordineeritud  
strateegiad interneti efektiivseks haldamiseks“.  

ENPA istung Strasbourgis, aprill 2017
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Delegatsioon on aktiivselt koos Põhjamaade ja Balti  
riikide kolleegidega nõudnud välise sõltumatu juurdlus- 
grupi loomist ENPA liikmetele esitatud korruptsiooni-
süüdistuste uurimiseks. Samuti toetas Eesti delegatsioon 
ENPA presidendi Pedro Agramunti tagandamist tema  
Süüria-visiidi tõttu. 
  Riigikogu delegatsiooni liikmed: poliitikaasjade ja 
demokraatia komitee – Marianne Mikko; õigusasjade ja 
inimõiguste komitee – Mailis Reps (kuni 23.11.2016),  
Andrei Novikov; kultuuri-, teadus-, haridus- ja meedia- 
komitee – Andres Herkel; migratsiooni, pagulaste ja  
ümberasustatud isikute komitee – Eerik-Niiles Kross; 
sotsiaal-, tervishoiu- ja säästliku arengu komitee – Jaak 
Madison; võrdsete võimaluste ja diskrimineerimisevastane 
komitee – Raivo Aeg; liikmesriikide kohustuste täitmise 
järelevalve ehk monitooringukomitee – Mailis Reps (kuni 
23.11.2016), Marianne Mikko, Eerik-Niiles Kross; alaline 
komitee – Marianne Mikko. Poliitilistest ametikohtadest 
valiti Marianne Mikko ENPA asepresidendiks ja ta kuulub 
ka büroosse. 
  Delegatsiooni liikmed on aktiivselt osalenud valimiste 
vaatlusmissioonidel ENPA delegatsiooni koosseisus  
(Gruusia parlamendivalimised, Serbia presidendivalimised 
ja Türgi põhiseadusreferendum). 15.–16. septembril 2016 
toimus Euroopa Nõukogu liikmesriikide parlamentide  
esimeeste konverents Strasbourgis, kus osales ka Riigiko-
gu esimees Eiki Nestor. Peateemadeks olid parlamentide 
roll ja vastutus Euroopa rändekriisis, koostöö Euroopa 
Nõukoguga edendamaks demokraatiat, inimõigusi ja  
õigusriigi põhimõtteid, ning rahvusparlamentide roll  
kaasava ja tolerantse ühiskonna loomisel ja vihaga  
võitlemisel.

EUROOPA PARLAMENTIDEVAHELISE  
KOSMOSEKONVERENTSI (EISC) EESTI DELEGATSIOON

Moodustatud 07.02.2017  
Delegatsiooni juht: Liisa Oviir  
Liige: Arto Aas (alates 03.05.2017), Anne Sulling  
(kuni 03.05.2017)

Euroopa Parlamentidevaheline Kosmosekonverents  
(European Inteparliamentary Space Conference, EISC) 
asutati 1999. aastal ning selle täisliikmeks võivad olla  
Euroopa Liidu ja/või Euroopa Kosmoseagentuuri liikmes-
riikide rahvusparlamendid, kes on loonud kosmoseteema-
dega tegelemiseks parlamendiorgani. EISC loob Euroopa 
parlamentidele võimaluse kosmosepoliitika alaseks info-
vahetuseks, aruteluks ning analüüsiks.  
  Organisatsioonil on 12 täisliiget ja üks assotsieerunud 
liige, Eesti sai täisliikmeks 2012. aastal.
  Euroopa Parlamentidevahelise Kosmosekonverentsi 
eesistumine on roteeruv ning kestab ühe aasta. Alates  
1. jaanuarist 2017 on EISC eesistuja Eesti. Eesti eesistumise 

eesmärk on tekitada arutelu kosmosevaldkonna ettevõtlu-
sest ning pakkuda välja võimalusi vastava seadusandluse 
paremaks ning lihtsamaks reguleerimiseks. 
  Eesti eesistumise raames kavandati kaks üritust:  
22.–23. mail 2017 Tartu Observatooriumis toimunud  
seminar andis parlamendisaadikutele võimaluse tutvuda 
kosmoseteemadega praktilisemalt ning 6.–7. novembril 
2017 Tallinnas toimuv plenaaristung on üks Eesti kosmo-
senädala kõrgetasemelistest üritustest, kus võetakse vastu 
aasta jooksul käsitletud olulisi teemasid kajastav resolut-
sioon. EISC istungitel vastu võetud resolutsioonid ei ole 
rahvusparlamentidele siduvad, kuid organisatsioon aitab 
mõtestada Euroopa riikide seadusandjate rolli kosmose-
valdkonnaga tegelemisel.
  Eesti EISC delegatsiooni esinaise Liisa Oviiri juhitud 
ning koostöös Tartu Observatooriumi ja EASi Kosmose-
bürooga korraldatud seminar oli kaasav ja interaktiivne. 
See võimaldas parlamendisaadikutel väikestes gruppides 
tegeleda mõne kosmosetehnoloogia väärtusahela osaga ja 
saada parem ülevaade, kuidas toimib kosmoseettevõtlus 
alates toote väljatöötamisest ja arendamisest kuni äri alus-
tamiseni. Lisaks Eesti kosmosevaldkonna asjatundjatele 
ning ettevõtjatele (Priit Salumaa, Andrus Kurvits ja Mart 
Noorma) esines ettekandega Euroopa Kosmoseagentuuri 
Rosetta missioonil osalenud Matt Taylor.

PARLAMENTIDEVAHELISE LIIDU (IPU) 
EESTI DELEGATSIOON

IPU Eesti rühma kuuluvad kõik Riigikogu liikmed.  
Juhatuse liikmed on Helmen Kütt (esimees),  
Toomas Kivimägi, Aivar Kokk ja Marika Tuus-Laul.

Vastavalt IPU põhikirjale toimub IPU assamblee kaks 
korda aastas. 23.–27. oktoobril 2016 Genfis ja 1.–5. aprillil 

Kosmosekonverents (EISC) Tartu Observatooriumis, mai 2017
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2017 Bangladeshi pealinnas Dhakas peetud üritustest  
võttis osa ka Eesti delegatsioon. Genfis toimunud assamb-
lee peadebatil käsitleti inimõiguste rikkumisi kui konf-
liktide algeid ning vaeti parlamentide rolli varajasel sek-
kumisel konfliktidesse. Helmen Kütt tõi oma kõnes eraldi 
välja naiste rolli inimõiguste kaitsel ning Eesti jaoks oluli-
se teemana inimõigused internetis. Toomas Kivimägi oli  
üks panelistidest 12+ grupi e-valimiste teemalisel kõrval- 
üritusel ning tutvustas Eesti ID-kaardi süsteemi ja koge-
must e-valimiste korraldamisel. 
  Erakorralise teema valimine kujunes üsna pingeli-
seks, lõpuks valiti Saksamaa ja Mehhiko pakutud „Sõda 
ja humanitaarkriis Süürias, eriti Aleppos“. Teravalt kerkis 
üles ka 2016. aasta kevadel toimunud Lusaka assambleel 
IPU juhtorganite tasandil kinnitatud otsus korraldada IPU 
137. assamblee 14.–18. oktoobril 2017 Peterburis. Viidates 
Venemaa agressioonile Ukrainas ning probleemidele seo-
ses inimõiguste rikkumisega, hääletas Eesti koos mitme 
12+ grupi riigiga assamblee Venemaal korraldamise vastu, 
kuid kuna enamik delegatsioone andis plaanile poolt- 
hääle, kinnitati assamblee toimumine Peterburis.
  2017. aasta aprillis Dhakas toimunud assamblee ple-
naardebati peateema käsitles ebavõrdsuse vähendamist. 
Enamik kõnelejaid tõdes, et kiireid ja lihtsaid lahendusi 
ei ole, kuid vastutus probleemiga tegeleda lasub meil kõi-
gil. Eesti delegatsiooni juht Helmen Kütt keskendus oma 
kõnes hariduse kättesaadavuse olulisusele, tõdedes, et iga 
inimene väärib võimalust stabiilses ning turvalises kesk-
konnas õppida ja ennast arendada ning selle saavutamine 
eeldab inimõiguste ja isikuvabaduste tagamist ning õigus-
riigi põhimõtete järgimist. 
  IPU ühe olulisema väljundi Eesti jaoks, 12+ geo- 
poliitilise grupi kohtumisi juhtis eesistujana Duarte 
Pacheco Portugali parlamendist. Erakorralise teema  
valikul otsustas grupp ühtselt toetada Ühendkuningriigi, 
Belgia ja Keenia pakutud teemat, mis kutsus üles kiiresti 
rahvusvaheliselt reageerima näljaprobleemi leevendami-
seks Aafrika ja Jeemeni piirkondades. 
  Kõrvalüritustest toimus traditsiooniline soome-ugri 
rahvaste delegatsioonide kohtumine ning Gruusia parla-
mendi väliskomisjoni juhi Sophie Katsarava initsiatiivil ka 
Eesti ja Gruusia delegatsioonide kahepoolne kohtumine.

PÕHJA-ATLANDI LEPINGU ORGANISATSIOONI  
PARLAMENTAARSE ASSAMBLEE (NATO PA) EESTI  
DELEGATSIOON

Moodustatud 02.06.2015
Delegatsiooni juht: Marko Mihkelson (alates 26.01.2017).
Liikmed: alates 26.01.2017 Ants Laaneots ja Oudekki  
Loone, asendusliige Hannes Hanso. Kuni 26.01.2017  
oli delegatsiooni juht Ants Laaneots ja liige Marko  
Mihkelson, kuni 23.11.2016 liige Kadri Simson ja asendus-
liige Sven Mikser.

2016. aastal olid NATO Parlamentaarse Assamblee  
prioriteedid ja tööteemad suurel määral mõjutatud juulis 
Varssavis toimunud NATO tippkohtumisest. Samuti lähtu-
ti teemade valikul julgeolekusituatsioonist.
  Eesti, Läti ja Leedu ning Läänemere regiooni julge-
olekuolukorda puudutavad küsimused olid assamblees 
aktuaalsed ning pideva tähelepanu all. Balti riikide võime-
kus ning ootused seoses Varssavi tippkohtumisega leidsid 
kajastust kaitse- ja julgeolekukomitee raportis „NATO uus 
heidutustaktika: Walesist Varssavini“, mis on kättesaadav 
ka NATO PA kodulehel. 
  NATO PA aastaistung toimus novembris Türgis, kus 
Eestit esindas delegatsiooni juht Ants Laaneots. Plenaar- 
istungil esinesid ettekannetega NATO PA peasekretär Jens 
Stoltenberg ning Türgi president Recep Tayyip Erdoğan. 
Viimane rõhutas, et NATO on demokraatiale lojaalsete 
riikide julgeolekuplatvorm, mis tegutseb Afganistanist 
Balti riikideni. Peasekretär Jens Stoltenberg tuletas taas 
meelde, et NATO liikmesriikide parlamentidel tuleb mõ-
jutada riike kaitsekulutuste tõstmiseks 2%-le ja kinnitada 
laienemisotsus Montenegro suhtes. NATO PA presidendiks 
järgnevaks kaheks aastaks valiti Itaalia delegatsiooni liige 
Paolo Alli. Eesti delegatsiooni liige Marko Mihkelson valiti 
NATO PA kaitse- ja julgeolekukomitee transatlantiliste 
suhete alakomitee aseesimeheks. 
  Komiteede raportite teemad on 2017. aastal päeva- 
kajalisemad kui viimastel aastatel. Läbiva teemana eris-
tub teravalt Venemaa ning sealse poliitilise dünaamikaga 
seonduv. Selle kõrval käsitletakse ka üldist julgeolekut 
NATO liikmesriikide idatiival. Samuti pööratakse varase-
maga võrreldes enam tähelepanu NATO liikmesriikide 
relvastuse arendamise küsimustele (hetkeseis, tehnoloo-
gia arengu mõju relvastuse arengule, kulud relvastuse 
arendamisele ning väljaõppele). Koostamisel on julgeole-
ku tsiviilmõõtme komitee raport sotsiaalmeedia mõjutus-
test ja mõjudest poliitilisele olukorrale ning julgeolekule. 
Endiselt on aktuaalsed MENA (Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika) 

NATO PA poliitikakomitee kohtumine Riigikogu konverentsisaalis,  
märts 2017
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regiooniga seonduvad küsimused ning varasemast enam 
keskendutakse Balkanil toimuvale (nt Venemaa tegevus 
Serbias, Montenegro saamine uueks liikmesriigiks jne).  
PA üheks juhtivaks teemaks jäävad ka NATO ja ELi vaheli-
sed suhted. Varasemast enam pööratakse tähelepanu trans- 
atlantiliste suhete hoidmisele ja arendamisele.
  Jaanuaris võttis delegatsiooni juht Marko Mihkelson 
osa kaitse- ja julgeolekukomitee visiidist Washingtoni, 
kus kohtuti Kongressi liikmetega ja arutati kaitsekoostöö 
küsimusi. Lisaks oli delegatsioonil võimalus jälgida presi-
dent Donald Trumpi ametisse nimetamise tseremooniat. 
Veebruaris toimus Brüsselis NATO PA kolme komitee tra-
ditsiooniline ühisistung, kus Eesti delegatsiooni esindasid 
Marko Mihkelson ja Ants Laaneots. Hannes Hanso osales 
kuu lõpus teadus- ja tehnoloogiakomitee istungil Iisraelis 
ja Palestiinas, kus tutvuti olukorraga kohapeal ning arut- 
leti julgeolekuolukorda Lähis-Idas laiemalt.
  Märtsis toimus Tallinnas NATO PA poliitikakomitee 
väljasõiduistung. Arutleti regionaalse julgeoleku üle NATO 
Varssavi tippkohtumise järel täidetud otsuste valguses 
ning räägiti julgeolekuolukorra problemaatikast seoses 
Venemaa tegevusega. Marko Mihkelson avaldas Balti riiki-
de nimel liikmesriikidele tänu, et NATO on regiooni julge-
oleku tagamist võtnud väga tõsiselt ja heidutuse nimel  
sellesse panustanud. Hannes Hanso ütles kaitsekulutuste  
tasemest rääkides, et 2% SKP-st ei tohiks liikmesriikidele 
olla mitte eesmärk, vaid kohustuslik miinimum. Poliitika- 
komitee istungil esinesid ettekandega kaitseministee-
riumi kantsler Jonatan Vseviov, presidendi välisnõunik 
Kyllike Sillaste-Elling, Välisministeeriumi poliitikaosa-
konna peadirektor asekantsleri ülesannetes Paul Teesalu, 
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur Kalev 
Stoicescu ning Balti Venemaa Uurimise Keskuse juhataja 
Vladimir Juškin. Väljasõiduistungi käigus külastas NATO 
PA komitee Eestit juba kolmandat aastat järjest, mis  
on väga tähelepanuväärne ja näitab ühtlasi, et regioonis  
toimuvat jälgitakse pingsalt ning soovitakse reaalse  
olukorraga kursis olla.
  Mais osales delegatsioon täiskoosseisus NATO PA 
kevadistungil Tbilisis, kus luubi all olid julgeoleku taga-
mist puudutavad küsimused. Lisaks räägiti ballistiliste 
rakettide kasutamisest, NATO ja Euroopa Liidu koostööst 
ning NATO liikmesriikide kaitsetööstuse tugevdamise 
võimalustest. Kõne all olid ka Euroopa kaitsealase teadus- 
ja arendustegevuse tulevik, NATO partnerlussuhete roll 
muutunud julgeolekukeskkonnas, probleemide lahenda-
mine lõunaregioonis, atlandiülesed suhted, sotsiaalmeedia 
rolli muutumine ning kliimamuutuste mõju inimeste 
toidu ja veega kindlustamisele. 

VAHEMERE LIIDU PARLAMENTAARSE ASSAMBLEE 
(VLPA) EESTI DELEGATSIOON

Moodustatud 02.06.2015
Delegatsiooni juht: Imre Sooäär (kuni 23.11.2016),  
Marko Šorin (26.01.–12.06.2017)  
Liige: Henn Põlluaas

2016. aasta mais alanud Itaalia aastane eesistumine aitas 
kaasa VLPA organisatsioonilisele tugevdamisele, komitee-
de istungite plaanipärasele ning varasemast tihedamale 
toimumisele. Jaanuari lõpus Eesti delegatsiooni juhi  
kohale asunud Marko Šorin osales 27. märtsil Portugalis 
Coimbra ülikoolis toimunud majandus-, rahandus-, sot-
siaal- ja hariduskomitee istungil. Komitee esimees, Portu-
gali parlamendisaadik Margarita Mano rõhutas kohtumi-
sel, et Vahemere piirkonna riigid peavad üksteist paremini 
tundma õppima ning just haridus- ja sotsiaalvaldkonnas 
tihedamat koostööd tegema. 2013. aastal alustatud pro-
jekt, mis pakub Süüria tudengitele võimalust omandada 
kõrgharidus Vahemere põhjakalda riikides, on hea näide 
püüdest saavutada regioonis rahu ja investeerida tulevikku.  
Kohtumiselt jäi kõlama mõte, et tuleks arendada Vahe- 
mere regiooni ülikoolide omavahelist tihedat suhtlust, 
Erasmuse-sarnaseid üliõpilasvahetuse programme ning 
pikaajalisi plaane kriisipiirkondade noortele kõrghariduse 
omandamise võimaldamiseks. 
  VLPA plenaaristung toimus 13.–14. mail Roomas ning 
keskendus Vahemere regiooni kestliku kasvu edendamise 
ja tööpuuduse kõrvaldamise teemadele. Eestit esindasid 
Marko Šorin ja Henn Põlluaas. Plenaaristungi osaks olnud 
spiikrite konverentsi osalejate nimekiri oli üsna lühike:  
lisaks korraldajamaa Itaalia parlamendi alamkoja esi- 
mehele Laura Boldrinile ja ülemkoja esimehele Pietro 
Grassole olid kohal vaid Alžeeria, Bosnia-Hertsegoviina, 
Küprose, Egiptuse, Malta ja Türgi ning Euroopa Parla-
mendi esimehed. Sellegipoolest kujunes debatt innukaks 
ning vastu võeti deklaratsioon teemal „Tööturg, kaasav 
kasv ja jätkusuutlik areng Euro-Vahemere regioonis“. 
Deklaratsioon sisaldas ka punkti, mis rääkis Euroopa 
riikide koostöö vajadusest migrantide ümberpaiguta- 
misel. Ungari delegatsioon tegi ettepaneku see lõik teks-
tist välja jätta. Arutelu tulemusena otsustati konsensusli-
kult migratsiooniteema siiski sisse jätta, kuid tehti märge  
Ungari delegatsiooni eriarvamuse kohta. 
  Plenaaristungil pidas kõne ELi välispoliitika kõrge 
esindaja Frederica Mogherini, kes sarnaselt spiikrite kon-
verentsil arutatule rõhutas üldise tööpuuduse vähendami-
se ja noortele haridus- ja töövõimaluste pakkumise olu-
lisust regiooni edasisel arengul. VLPA eesistumine jõudis 
2017. aasta mais tagasi Vahemere lõunakaldale, järgmisel
aastal on organisatsiooni eesistuja Egiptus. 
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RIIGIKOGU  
VÄLISKÜLALISED

2016
September
13.09 riigikaitsekomisjoni kohtumine Prantsusmaa 
 Rahvusassamblee riigikaitse ja relvajõudude 
 komisjoni delegatsiooniga;
13.–16.09 Prantsusmaa Senati Balti riikide sõprusrühma 
 delegatsiooni visiit;
19.09 õiguskomisjoni esimehe Heljo Pikhofi 
 kohtumine Saksamaa Hesseni liidumaa 
 justiitsministri Eva Kühne-Hörmanni ja 
 liidumaa parlamendi õiguskomisjoni 
 delegatsiooniga; 
20.09 Eesti-Hiina parlamendirühma kohtumine 
 Tiibeti autonoomse piirkonna delegatsiooniga; 
28.09 riigikaitsekomisjoni esimehe Marko 
 Mihkelsoni kohtumine Montenegro kaitse-
 ministri Milica Pejanović-Đurišićiga. 

Oktoober
07.10 riigikaitsekomisjoni esimehe Marko 
 Mihkelsoni kohtumine Ukraina kaitseministri, 
 armeekindral Stepan Poltorakiga;
11.10 majanduskomisjoni esimehe Toomas Kivimägi 
 kohtumine Tšehhi parlamendi delegatsiooniga;
24.–25.10 Poola Senati marssali Stanisław Karczewski 
 ja teda saatva delegatsiooni ametlik visiit;
26.10 ELi asjade komisjoni esimehe Kalle Pallingu 
 ja riigikaitsekomisjoni esimehe Marko 
 Mihkelsoni kohtumine Euroopa Komisjoni 
 julgeolekuvoliniku Julian Kingiga; 
27.10 riigikaitsekomisjoni esimehe Marko 
 Mihkelsoni, väliskomisjoni esimehe Sven 
 Mikseri ja Eesti-Türgi parlamendirühma 
 liikmete kohtumine Türgi välisministri Mevlüt 
 Çavuşoğluga. 

Kohtumine Poola Senati marssali Stanislaw Karczewskiga, oktoober 2016 Kohtumine Ukraina presidendi Petro Porošenkoga, jaanuar 2017

November
03.11 riigikaitsekomisjoni liikme Johannes Kerdi 
 kohtumine Läti Kaitseväe juhataja, kindral-
 leitnant Raimonds Graubega;
21.11 Riigikogu naisliikmete kohtumine Eduskunna 
 naisliikmete ühendusega (Naisverkosto); 
23.11 Eesti-Mongoolia parlamendirühma kohtumine 
 Mongoolia parlamendiliikmete delegatsiooniga;
25.11 riigikaitsekomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
 kohtumine Ukraina Kaitseväe juhataja, armee-
 kindral Viktor Muženkoga. 

Detsember
01.–02.12 Euroopa Parlamendi peasekretäri Klaus 
 Welle visiit;
08.12 põhiseaduskomisjoni kohtumine Tšehhi Senati 
 ja Siseministeeriumi delegatsiooniga; 
13.12 Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja Eesti-Aafrika 
 parlamendirühma esimehe Mart Nuti kohtu-
 mine Benini Vabariigi riigipea Patrice Taloniga; 
21.12 riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso 
 kohtumine Ühendkuningriigi parlamendi 
 delegatsiooniga. 

2017
Jaanuar
11.–13.01 Iisraeli parlamendi esimehe Yuli-Yoel 
 Edelsteini ametlik visiit;
23.01 Riigikogu esimehe Eiki Nestori, aseesimehe 
 Taavi Rõivase, riigikaitsekomisjoni esimehe 
 Hannes Hanso ja Eesti-Ukraina parlamendi-
 rühma esimehe Johannes Kerdi kohtumine 
 Ukraina presidendi Petro Porošenko ja teda 
 saatva delegatsiooniga;
26.01 riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso 
 kohtumine Gruusia kaitseministri Levan Izoriaga.
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Veebruar
20.02 väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
 kohtumine Ühendkuningriigi EList lahkumise 
 ministri David Davise ja teda saatva 
 delegatsiooniga;
23.02 ELi asjade komisjoni esimehe Toomas Vitsuti 
 ja sotsiaalkomisjoni esimehe Helmen Küti 
 kohtumine Euroopa Komisjoni voliniku 
 Marianne Thysseniga.

Märts
13.03 Eesti-Leedu parlamendirühma kohtumine 
 Leedu parlamendi Eesti sõprusrühmaga;
14.03 riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso 
 kohtumine Poola kaitseministri Antoni 
 Macierewicziga;
15.03 riigikaitsekomisjoni liikmete kohtumine 
 Saksamaa Liitvabariigi parlamendi riigikaitse-
 komisjoni delegatsiooniga;

17.03 Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja välis-
 komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kohtu-
 mine Luksemburgi Suurhertsogiriigi pea-
 ministri Xavier Betteliga;
31.03 ELi asjade komisjoni kohtumine Euroopa 
 Komisjoni julgeolekuvoliniku Julian Kingiga.

Aprill
06.04 riigikaitsekomisjoni ja õiguskomisjoni 
 liikmete kohtumine Iraagi parlamendi 
 delegatsiooniga;
10.04 Riigikogu esimehe Eiki Nestori, välis-
 komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni ja
 Eesti-Kõrgõzstani parlamendirühma 
 kohtumine Kõrgõzstani välisministri Erlan 
 Abdyldaevi ja teda saatva delegatsiooniga;
11.04 riigikaitsekomisjoni ja väliskomisjoni kohtu-
 mine Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja 
 relvateenistuse komisjoni delegatsiooniga;

11.04 Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja välis-
 komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni kohtu-
 mine Rumeenia välisministri Teodor 
 Meleșcanu ja teda saatva delegatsiooniga;
12.04 väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
 kohtumine Saksamaa Rheinland-Pfalzi 
 liidumaa parlamendi delegatsiooniga;
18.04 maaelukomisjoni kohtumine Euroopa 
 Parlamendi põllumajanduse ja maaelu arengu 
 komisjoni delegatsiooniga;
21.04 ELi asjade komisjoni ja õiguskomisjoni
 kohtumine Euroopa Komisjoni õigus-
 küsimuste, tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse  
 voliniku Vĕra Jourovága;
22.04 Riigikogu esimehe Eiki Nestori, aseesimehe 
 Enn Eesmaa, väliskomisjoni esimehe Marko 
 Mihkelsoni, riigikaitsekomisjoni esimehe 
 Hannes Hanso ja Eesti-USA parlamendirühma 
 esimehe Keit Pentus-Rosimannuse kohtumine 
 Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja esimehe 
 Paul D. Ryan Jr’i ja teda saatva delegatsiooniga;

Kohtumine Ameerika Ühendriikide Esindajatekoja esimehe 
Paul Ryaniga, aprill 2017

Kohtumine Ungari parlamendi esimehe László Kövériga, mai 2017

Kohtumine Euroopa Parlamendi presidendi Antonio Tajani ja Euroopa 
Parlamendi poliitiliste gruppide esindajatega, mai 2017
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27.04 majanduskomisjoni kohtumine Flaami 
 parlamendi delegatsiooniga.

Mai
09.–10.05 Ungari Rahvusassamblee esimehe László 
 Kövéri visiit;
12.05 riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso 
 ja väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
 kohtumine ELi välisasjade ja julgeoleku-
 poliitika kõrge esindaja Federica Mogheriniga; 
12.05 Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja riigikaitse-
 komisjoni esimehe Hannes Hanso kohtumine 
 Gruusia peaministri Giorgi Kvirikašviliga;
16.05 riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso 
 kohtumine Soome kaitseministri Jussi 
 Niinistöga;
23.05 Riigikogu esimehe Eiki Nestori ja ELi asjade 
 komisjoni kohtumine Bundestagi ELi asjade 
 komisjoni liikmetega;
26.05 Riigikogu aseesimehe Taavi Rõivase 
 kohtumine Saksamaa Mecklenburg-
 Vorpommerni liidumaa majandusnõukogu 
 delegatsiooniga;
30.05 Riigikogu esimehe Eiki Nestori, aseesimehe 
 Enn Eesmaa, eesistumiskonverentside 
 juhtivkomisjonide ja fraktsioonide esindajate 
 kohtumine Euroopa Parlamendi presidendi 
 Antonio Tajani ja Euroopa Parlamendi poliiti-
 liste gruppide esindajatega;
31.05 õiguskomisjoni liikmete kohtumine Saksamaa 
 Sachsen-Anhalti liidumaa parlamendi õigus-, 
 põhiseadus- ja võrdõiguslikkuse komisjoni 
 delegatsiooniga.

Juuni
02.06 ELi asjade komisjoni ja väliskomisjoni liikmete 
 kohtumine Brexiti kõneluste ELi pealäbirääkija 
 Michel Barnier̕ga;
05.06 riigikaitsekomisjoni esimehe Hannes Hanso 
 kohtumine Läti Kaitseväe juhataja, kindral-
 major Leonīds Kalniņšiga;
05.06 Riigikogu esimehe Eiki Nestori, väliskomisjoni 
 esimehe Marko Mihkelsoni, Balti Assamblee 
 presidendi Aadu Musta ja Eesti-Leedu 
 parlamendirühma esimehe Aivar Sõerdi kohtu-
 mine Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga;
12.–14.06 Itaalia parlamendi Esindajatekoja välis-
 komisjoni delegatsiooni visiit;
13.06 ELi asjade komisjoni kohtumine Soome parla-
 mendi ELi asjade komisjoni delegatsiooniga;
15.06 Riigikogu esimehe Eiki Nestori kohtumine 
 Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 
 presidendi Georges Dassisega;
30.06 Riigikogu esimehe Eiki Nestori kohtumine 
 Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude  
 Junckeriga;

Kohtumine Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga,
juuni 2017

30.06 Riigikogu esimehe Eiki Nestori, aseesimehe 
 Enn Eesmaa ning fraktsioonide ja komisjonide 
 esindajate kohtumine Euroopa Komisjoni 
 volinike kolleegiumiga.

Juuli
06.07 ELi asjade komisjoni esimehe Toomas 
 Vitsuti kohtumine Montenegro Euroopa asjade 
 ministri Aleksandar Andrija Pejovićiga;
06.07 ELi asjade komisjoni esimehe Toomas 
 Vitsuti kohtumine Serbia ELiga liitumise 
 pealäbirääkija Tanja Miščevićiga;
19.07  väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
 kohtumine Jaapani Esindajatekoja välis-
 komisjoni esimehe Norio Mitsuyaga.

August  
21.08  majanduskomisjoni esimehe Sven Sesteri 
 kohtumine Jaapani Esindajatekoja siseasjade 
 ja kommunikatsioonikomisjoni liikmetega;
22.08  väliskomisjoni esimehe Marko Mihkelsoni 
 kohtumine Egiptuse välisministri Sameh 
 Hassan Shoukryga.

September
01.09  Riigikogu aseesimehe Enn Eesmaa ja välis-
 komisjoni esimehe Marko Mihkelsoni
 kohtumine Ungari välis- ja kaubandusministri 
 Péter Szijjártó ja teda saatva delegatsiooniga.
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RIIGIKOGU JUHATUSE 
VÄLISVISIIDID

RIIGIKOGU ESIMEES EIKI NESTOR

2016
14.–16.09 Euroopa Liidu riikide parlamentide 
 esimeeste konverents Strasbourgis;
06.–07.10 Euroopa Liidu riikide parlamentide 
 esimeeste mitteametlik kohtumine 
 Bratislavas;
27.–28.10 Balti Assamblee 35. ja Balti Nõukogu 
 22. istungjärk Riias;
19.11 kohtumine Soome parlamendi esimehe 
 Maria Lohelaga Helsingis.

2017
27.02–01.03 ametlik visiit Iiri Vabariiki;
19.–22.03 Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) 
 parlamentide esimeeste kohtumine 
 Tbilisis; 
23.–24.04 Euroopa Liidu riikide parlamentide 
 esimeeste konverents Bratislavas;
26.–29.06 Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) 
 parlamentide esimeeste visiit Washingtoni;
21.–23.08 Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) 
 parlamentide esimeeste kohtumine 
 Lillehammeris.

RIIGIKOGU I ASEESIMEES HELIR-VALDOR SEEDER
(kuni 04.12.2016)

2016
19.09 Balti Assamblee presiidiumi istung Riias;
20.–21.10 Balti Assamblee presiidiumi istung Riias;
27.–28.10 Balti Assamblee 35. istungjärk Riias;
31.10–03.11 Põhjamaade Nõukogu aastaistung ja 
 kohtumine Põhjamaade Nõukogu 
 presiidiumiga Kopenhaagenis.

RIIGIKOGU I ASEESIMEES ENN EESMAA
(alates 05.12.2016)

2017
16.–18.03 Rooma lepingu 60. aastapäeva konverents 
 Roomas;
02.–04.06 Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni 
 volikogu kohtumine Ljubljanas;
09.–11.06 Soome Rootsi Rahvapartei kongress 
 Helsingis.

RIIGIKOGU II ASEESIMEES TAAVI RÕIVAS

2016
29.–30.11 tehnoloogiakonverents Slush 2016 
 Helsingis;
07.12 kohtumine Tema Kuningliku Kõrguse 
 Yorki hertsogi prints Andrew̕ga Londonis;
08.12 ELi tuleviku teemaline konverents 
 „Re-shaping Europe“ (korraldaja Friedrich 
 Naumann Foundation for Freedom) 
 Berliinis.

Riigikogu esimees Eiki Nestor Põhjamaade ja Balti riikide (NB8) spiikrite kohtumisel Gruusias, märts 2017
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2017
26.01 töövisiit Soome Vabariiki;
07.02 kohtumine Euroopa Komisjoni ase-
 presidendi Andrus Ansipi ja Euroopa Nõu-
 kogu eesistuja Donald Tuskiga Brüsselis;
08.–10.02 esinemine finantskonverentsil London 
 Fintech Conference ja RUSI (The Royal 
 United Services Institute) küberturvalisuse 
 teemalisel seminaril Londonis;
12.–15.02 tippkohtumine World Government 
 Summit Dubais;
01.03  iga-aastane majanduskonverents Vilniuses;
15.–17.03 Euroopa Noorte Liidrite (EYL40) seminar 
 „Leadership in an Increasingly Unpredic-
 table World“ Lissabonis;
27.–28.03 Hans-Dietrich Genscheri auks korraldatud 
 rahvusvaheline sümpoosion Berliinis;
05.04 seminar „European Security Union after 
 Malta and Rome“ Berliinis; 
06.–07.04 10. Kiievi julgeolekufoorum;
09.05 ühenduse Civico korraldatud Euroopa 
 tuleviku teemaline debatt Euroopa 
 Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri 
 ja teiste poliitikutega Brüsselis; 
28.05–03.06 esinemine konverentsil „Future of Freedom“ 
 Harkivis, kohtumine sõjaväelastega 
 Slovjanskis; kohtumine Ühendkuningriigi 
 parlamendiliikmetega Londonis; osalemine 
 Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni 
 kongressil ja büroo koosolekul Ljubljanas;
13.–14.06 Prague European Summit 2017. 

PARLAMENDIRÜHMAD 
(moodustatud IV–V istungjärgul)

Eesti-Alžeeria parlamendirühm
Moodustatud 11.04.2017.
Esimees Einar Vallbaum (kuni 12.06.2017), aseesimees 
Erki Savisaar.

Eesti-Küprose parlamendirühm
Moodustatud 22.11.2016.
Esimees: Kalle Palling, aseesimees: Rainer Vakra.

Eesti-Liibanoni parlamendirühm
Moodustatud 08.02.2017
Esimees Erki Savisaar, aseesimees Einar Vallbaum 
(kuni 12.06.2017).
Eesmärk: vajadus olla kursis keerulise olukorraga 
Liibanonis ja Lähis-Idas ning leida seal võimalusi Eesti 
e-lahenduste ja ka põllumajandustoodete turustamiseks. 

Eesti-Malta parlamendirühm 
Moodustatud 20.09.2016.
Esimees: Meelis Mälberg, aseesimees: Anneli Ott.
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EESTI EUROOPA LIIDU 
NÕUKOGU EESISTUMISE 
PARLAMENTAARNE  
MÕÕDE

Eesti saab Euroopa Liidu eesistujana vastutusrikka  
rolli. Kui tahame, et Euroopa Liit ja euroopalik eluviis 
säiliks, peame julgelt ja avameelselt käsitlema arengu- 
suundi nii idas kui ka lõunas, osutama Euroopa Liidu  
probleemidele ja pakkuma toimivaid lahendusi /.../
Henn Põlluaas, 09.02.2017

Eesistujakolmiku Malta, Eesti ja Bulgaaria kohtumine

Rahvusparlamentide ELi asjade  
komisjonide esimeeste kohtumine  
(COSAC) Tallinnas, juuli 2017
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Parlamentidevaheline välis-, kaitse- ja julgeolekupoliitika  
konverents (CFSP/CSDP) tõi Tallinna üle 200 külalise,  
sh Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge 
esindaja Federica Mogherini, Euroopa Välissuhete Nõukogu 
kaasjuhi Carl Bildti ja Euroopa Investeerimispanga  
asepresidendi  Alexander Stubbi. Avapaneelis esines ka  
Eesti Vabariigi President Kersti Kaljulaid. September 2017
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Euroopa Liidu (EL) Nõukogu eesistumise korraldamist 
võrreldakse sageli ülesannete galaktikaga. Tõsi – seda ette 
valmistades ja läbi viies tuleb mõelda tuhandele aspektile, 
et kõik sujuvalt ja viperusteta laabuks. Õnne on mõistagi 
ka vaja. Järgnevalt on toodud valik olulisematest tee- 
tähistest, töölõikudest, -rõõmudest ja -võitudest. 

OOTAMATUSED ON OOTAMATUD
Eelmised eesistuja-parlamendid jagavad sageli asjalikke ja 
hinnalisi näpunäiteid, sh peetakse oluliseks valmisolekut 
ootamatusteks ja kavandamisel ajavaru jätmist võimali-
keks ümberkorraldusteks. Tegu on väärt nõuandega, mida 
heal meelel jagame ka järgmiste eesistujatega (kuigi ülla-
tused tulevad siiski ootamatult). Nt tuli meil pärast Brexiti 
referendumit kiiresti ümber planeerida tegevus eelarve 
koostamisest ürituste kalendrini ning vaatamata varajase-
le stardile töödele ja tegemistele hoogu anda. Loetellu võib 
lisada ka eesistumise ettevalmistusajal Vabariigi Valitsuses 
toimunud muudatused ja sellega omakorda kaasnenud 
Riigikogu komisjonide esimeeste vahetumise, mistõttu 
pidid uued esimehed ülikiiresti eesistumise üksikasjadega 
tutvuma.

RIIGIKOGULE EI LÕPE EESISTUMINE 
DETSEMBRIS 2017
Aktiivse tegevuse alguseks võib pidada juba 1. jaanuari 
2017, kui Eesti alustas tööd konverentside eesistujakol-
mikus Slovakkia-Malta-Eesti. Oluliseks teetähiseks oli ka 
Eesti, Bulgaaria ja Austria parlamendi esimeeste koostöö-
deklaratsiooni allkirjastamine 2017. a aprillis Bratislavas. 
  Ühendkuningriigi EList lahkumise otsus nihutas Eesti 
eesistumisaja poole aasta võrra ettepoole ning Riigikogule 
tähendas see korralduslikult mahukate ürituste lisandu-
mist. Nimelt on teise poolaasta eesistuja-parlamendil 
kohustus korraldada lisaks traditsioonilistele üritustele 
koduriigis veel ELi stabiilsuse, majanduse koordineerimise 
ja juhtimise konverents, ELi spiikrite konverents ja  
parlamentide peasekretäride kohtumine. Viimased kaks 
leiavad aset pärast Eesti eesistumisperioodi lõppu,  
2018. a esimesel poolaastal. 

ÜRITUSED, ÜRITUSED, ÜRITUSED
Riigikogu eesistumise kalendris (vt ka parleu2017.ee) on 
kirjas seitse suurt Tallinnas toimuvat üritust. Seitsmest 
vaid üks – majanduskomisjonide esimeeste istung Euroo- 
pa transpordiühenduste teemal – on nn vabatahtlik  
ad hoc üritus, mille teemavaliku kiitis Riigikogu juhatus  
ELAKi ettepanekul heaks. Ülejäänud, nagu nt ühise välis- 
ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitse- 
poliitika osalejaterohke konverents, on traditsioonilised. 
„Suurele seitsmele“ on lisandunud Europoli parlamentaarse  

ühiskontrolli töörühma kohtumine Brüsselis, mis toimub 
üldse esimest korda. Kalendri koostamisel on võetud  
arvesse nii ürituste traditsioonilisi toimumisaegu, Euroopa 
Parlamendi ja Riigikogu täiskogu istungite graafikut,  
valimisi ja teisi üritusi kui ka riigipühi jpm, ettevõtmiste 
kooskõlastamine oli põnev väljakutse. Oluline on märki-
da, et kõik Riigikogu eesistumisüritused on avalikud ja 
neid saab jälgida otseülekandena veebilehe vahendusel.

PIKAD TÖÖPÄEVAD JA -NÄDALAD  
EI OLE ASJATA NING COSAC POLE KOLL
Lisaks ettevalmistustöödele saame raporteerida ELi asjade 
komisjonide (COSACi) esimeeste juba toimunud kohtu-
misest, mis oli sisukas, aktiivse aruteluga ning mida võib 
pidada igati kordaläinuks. Nimelt kogunesid k.a 10. juulil 
130 ELi asjadega tegelevat Euroopa poliitikut ja ametnikku  
Riigikogu istungisaali, et rääkida peaasjalikult nõukogu 
töö juhtimisest Eesti eesistumise ajal ja ELi konkurentsi-
võimest. 
  Kohtumist juhtis Riigikogu ELAKi esimees Toomas 
Vitsut ja sissejuhatava kõnega esines Riigikogu esimees 
Eiki Nestor, kes rõhutas parlamentaarse koostöö tähtsust 
ELis ja COSACi rolli selles läbi aegade. Ettekandega esine-
sid EV peaminister Jüri Ratas, Euroopa Komisjoni esindaja 
Kristin Schreiber, ettevõtja Sten Tamkivi ja arvamusliider 
Ivo Špigel Horvaatiast. Ürituse esimeses osas anti parla-
mendiliikmetele võimalus Eesti eesistumisprogrammi 
teemade kohta arvamust avaldada ning täpsustavaid küsi-
musi esitada, teise osa keskmes olid ELi idufirmad ja ühine  
lahenduste otsimine, kuidas idufirmade ning innovatsioo-
ni kaudu ELi konkurentsivõimet maailmas kasvatada.  
Sten Tamkivi võrdles idufirmasid näljaste noorte organis-
midega: „Nälg on see, mis hoiab idufirmad elus ja muudab 
loominguliseks. Karmis olelusvõitluses ellu jäänud, on nad 
ettevõtetena tugevamad“. Tamkivi kutsus poliitikuid üles 
sekkuma vaid seal, kus see loob lisandväärtust. Aruteludes 
jäid kõlama märksõnad nagu „jätkuv rändesurve“, „Brexit 
ja sujuv lahutus“ ning mõistagi Eesti eesistumise moto 
„ühtsus tasakaalu kaudu“.
  Kohtumine oli ettevalmistuseks k.a novembri lõpus 
Tallinnas toimuvale ELi asjade komisjonide (COSACi)  
konverentsile. Tegu on parlamentaarse mõõtme suurima, 
üle 300 osalejaga ja ELi 24 ametliku töökeelega üritusega. 
ELi asjade komisjonide esimehed leppisid kokku, et  
novembris jätkatakse arutelu viiel teemal: ELi tulevik,  
ELi parlamentide roll, e-teenuste areng, rände välismõõde 
ja sisejulgeolek. 

KOHT LOEB
Omaette katsumus oli eesistumisüritustele sobilike toimu-
miskohtade leidmine Tallinnas. Valikuid tehes kiikasime 

EESISTUMINE KUI  
„MUSTIKAS“ TÖÖRUTIINIS 
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Lisaks läbis kolm teenistujat Riigikantselei keskse stažeeri-
misprogrammi raames lühipraktika Euroopa Parlamendis 
Brüsselis ning üks tõlk praktiseeris Brüsselis ja Strasbour-
gis. Eesistumise õppereisidel käidi Iirimaal, Ühendkuning-
riigis, Maltal, Belgias ja Luksemburgis. 
  Riigikogu liikmetele suunatud seminari viis läbi  
kogemustega koolitaja Michael Roberts. Lisaks võimaldati 
soovijatele individuaalset lähenemist keeleõppe ja sisu-
liste konsultatsioonide näol. 

VABATAHTLIK TEGEVUS
Eesistumisürituste edukaks korraldamiseks ootasime 
ligi 60 vabatahtliku abikäsi. Huvi kaasa lüüa, oma aega ja 
energiat anda ning kogemuste võrra rikkamaks saada oli 
sedavõrd suur, et soovijate arv ületas julgeimadki ootused. 
Nendele tublidele inimestele korraldati ka koolitus, kus 
anti ülevaade ees ootavatest üritustest, jagati nõu proto-
kolli, esmaabi ja turvalisuse teemadel. Saime veel kord 
kinnitust teadmisele – meie inimesed on entusiastlikud, 
arengualtid ja abivalmis. 

ELi EESISTUMISE (LISA)JÕUD
Eesistumise tarvis loodi kantseleis seitse tähtajalist lisa-
kohta, mille täitmisel rakendasime nii teenistuses olevaid 
ametnikke kui ka lisajõudu, nt oli tuntav vajadus prant-
suse keele tõlkija-toimetaja järele. 
  Samas on eesistumise edukuses väga oluline roll Riigi- 
kogu liikmetel ning pea kõigil kantselei üksustel ja tee-
nistujatel, mitte ainult viiel töörühmal ja korraldusmees-
konnal. Eesti eesistumisele on pandud kõrged ootused ja 
meie enda lootused pole väiksemad. Selgelt tunnetatakse 
vastutust ja püütakse anda parim. Oluline on hea ette- 
valmistus ja tugev meeskonnavaim, et pikale tööperioodi-
le entusiastlikult vastu minna ja edukalt hakkama saada.

KAOTADA EI OLE MIDAGI
Meie esimest eesistumist võib vaadelda kui mahukat 
õppeprotsessi, kus võita on palju. Kuigi sama meeskond 
järgmist eesistumist ilmselt enam ette ei valmista, jäävad 
väärt kogemused tallele. Lisaks – kui ühest küljest on ees- 
istumine ELi liikmeksolekuga kaasnev kohustus, siis tei-
salt on see hea võimalus tutvustada Riigikogu ja Eestit, 
saada rahvusvahelist tähelepanu, koguda tuntust poliiti- 
kutele ning kasvatada usaldust, mille mõju näeme edaspidi. 

Siiri Sillajõe 
Eesti ELi Nõukogu eesistumise parlamentaarse mõõtme 
koordinaator

ka eelnevatesse eesistujariikidesse. Võrdluseks: Hollandis 
ja Leedus mahtusid kõik üritused parlamendihoonesse; 
Slovakkia parlamendi käsutuses oli nende väärikas  
esindushoone Bratislava loss; Iiri parlamendil võimaldati 
kõik üritused läbi viia valitsuse konverentsikeskuses; 
Läti parlamendil on Jurmalas residentsid, mida kasutati 
vastuvõttudeks ja külaliste majutamiseks, lisaks on neil 
ka arvestatav autobaas. Lähtudes eesistumisürituste vormi 
nõuetest ja meie võimalustest kasutab Riigikogu nelja 
toimumiskohta: Toompea lossi, Hiltoni hotelli, Kultuuri-
katelt ja Saku Suurhalli.

PARLAMENDI PAREM KÄSI EESISTUMISEL
Eesistumise oluline osa ja edutegur on olnud personali 
ettevalmistamine. Inimestest sõltub nii eesistumise tule-
muslikkus kui ka kuvand, mille Eesti endast jätab. Varased 
ettevalmistused algasid juba 2014. aastal, kuna personali  
planeerimise, täiendava värbamise ja arendamisega 
seotud tegevus on ajamahukas. Lähtusime põhimõttest: 
käsitame eesistumist kui põnevat ettevõtmist, mille tarvis 
kasutame ja arendame maksimaalselt kantselei töötajaid. 

KOOLITUSI EI OLE KUNAGI ÜLELIIA 
Nelja viimase aasta jooksul on kantselei koolituste  
fookuses olnud kahtlemata eesistumise temaatika. 
  Inglise keele oskuse värskendamisega tehti algust 
kaks aastat tagasi. Lisaks pikematele kursustele toimus  
ka intensiivõpe, ühtekokku osales keeleõppes pea  
50 teenistujat. 
  Mitu traditsioonilist komisjonide kevadseminari oli 
keskendunud eesistumisele – kuulati mõtteid Euroopa 
Parlamendist, ELi Nõukogust, Riigikantseleist jm. Korral-
dasime seminari ja töötoa, et koguda ennekõike äsjaste 
eesistuja-parlamentide hinnalisi kogemusi nii Taanist, 
Lätist, Hollandist kui ka Slovakkiast. Lisaks on toimunud 
lühemaid ja eesistumisega kaudselt seotud koolitusi nagu 
stressiga toimetulek või küberturvalisus. 
  Riigikantselei korraldas samuti nn keskseid koolitusi, 
millest Riigikogu Kantselei teenistujatel oli võimalik  
osa saada. Kokku osales 68 meie teenistujat 14 koolitusel. 
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RIIGIKOGU
KOMISJONID JA
ÕIGUSLOOME

RIIGIKOGU
KOMISJONID JA
ÕIGUSLOOME

RIIGIKOGU  
JA AVALIKKUS

Euroopa Liidu toimimine  
ei ole inimestele mõistetav  
ja inimesed ei saa ka aru,  
kuidas nemad sellesse üldse 
sekkuda saavad. See on üks 
väga suur mõttekoht ja siin  
on teha hästi palju hariduslikku 
tööd, aga ilmselt tuleb otsida 
ka lahendusi, mille korral  
inimesed tunneksid end  
rohkem kaasatuna.  
Andres Herkel, 15.05.2017 
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TÄHTPÄEVAD

2016
22. september  vastupanuvõitluse päeval heiskasid  
 Pika Hermanni torni Eesti lipu Tallinna 
 21. Kooli õpilased.

2017
24. veebruar riigilipu pidulik heiskamine Eesti Vabariigi  
 99. aastapäeval.
22. aprill Eesti parlamendi 98. sünnipäevale 
 pühendatud lahtiste uste päev Riigikogus.
4. juuni Eesti lipu pidulik heiskamine lipu 
 133. aastapäeval.
28. juuni  põhiseaduse rahvahääletuse 25. aasta-
 päeva tähistamine: pidulik koosolek 
 Riigikogu istungisaalis; lühilavastus 
 „Põhiseaduse ansambel“; aastapäevale 
 pühendatud postmargi esitlus Valges 
 saalis.
20. august  20. Augusti Klubi aastakoosolek Toompea 
 lossis.

KONVERENTSID, SEMINARID, FOORUMID,  
AVALIKUD ARUTELUD

2016
13. september rahvusvaheline seminar „Karuslooma-
 kasvatuse olukord ja perspektiivid Eestis 
 ja Balti regioonis“.
4. oktoober Eesti I omavalitsuspäev.
6. oktoober konverents „Eesti julgeolek 2016: minu 
 panus“.
10. oktoober seminar „Neuroteadusel põhinev õppe-
 korraldus“.
18. oktoober avalik arutelu Väikese väina avamise 
 teemal.
19. oktoober seminar „Naised poliitikas: nõrgem sugu 
 või tugevad mõjutajad?“.
25. oktoober konverents „Aasta põllumees 2016“.
2. november konverents RUBYCON 2016 „Valgevene 
 kui regionaalse julgeoleku ja stabiilsuse 
 tegur“. 
8. november avalik arutelu kodanikuühiskonna 
 arengust. 
10.– Põhjamaade Ministrite Nõukogu ja Balti 
11. november Assamblee inimkaubanduse vastu 
 võitlemise konverents.
15. november avalik arutelu „Eesti Rahvusringhäälingu 
 ülesanded täna ja homme“. 
21. november Riigikontrolli aruande „Riigi tegevus laste 
 tervise hoidmisel ja ravimisel“ avalik 
 arutelu.
30. november konverents „Eesti tuleviku teekaart“.

2017
10. jaanuar  Eesti Üürnike Liidu algatatud kollektiivse 
 pöördumise avalik arutelu omandireformi 
 teemal.
17. jaanuar  avalik arutelu Eesti metsa kaitsmise 
 teemal. 
7. veebruar  kollektiivsete pöördumiste avalik arutelu 
 ravikanepi ja kanepituru reguleerimise 
 teemal.
10. veebruar  Balti riikide ja Põhjamaade parlamentaarne  
 julgeolekuseminar.
20. veebruar  omavalitsustegelaste, teadlaste ja 
 poliitikute kohtumine „Arengutest riigis 
 ja partnerlusest omavalitsustega“.
21. veebruar  kollektiivse pöördumise avalik arutelu 
 Rail Balticu kiirraudtee trassi paiknemise 
 teemal. 
22. veebruar  seminar „Kuidas Eestis vananeda aktiivselt 
 ja väärikalt“ .
10. märts  konverents „Naised, rahu ja julgeolek“.
16. märts  NATO Parlamentaarse Assamblee poliitika-
 komitee istung regionaalse julgeoleku 
 teemal.

Vastupanuvõitluse päev, september 2017

Kollektiivse pöördumise avalik arutelu Rail Balticu kiirraudtee trassi 
paiknemise küsimuses, veebruar 2017
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30. märts  rahvusvaheline konverents „NATO – 
 Euroopa Liidu ümarlaud 2017“.
11. aprill  avalik arutelu „Energiamajanduse 
 arengukava aastani 2030“.
2. mai  Rail Balticu tasuvusanalüüsi avalik arutelu.
3. mai  Arenguseire Keskuse 2017.–2018. aasta 
 tegevuskava tutvustav seminar.
5. mai  Eesti Reservohvitseride Kogu konverents 
 „Riigikaitseõigus ja rahvusvaheline 
 sõjaõigus“.
23. mai  Euroopa Parlamentidevaheline Kosmose-
 konverents (EISC) Tartu Observatooriumis.
26. mai  Balti Assamblee ja Balti Ministrite 
 Nõukogu transpordiühenduste ja taristu 
 teemaline konverents.
5. juuni  avalik arutelu asendusemaduse riiklikust 
 kontrollist.
6. juuni  avalik arutelu õpetajahariduse olukorrast.
7. juuni  konverents „Pilk puidutööstuse 
 tulevikku“.
14. juuni  Arenguseire Keskuse seminar „Teistmoodi  
 tulevik“.
9.–10. juuli rahvusparlamentide ELi asjade komisjonide  
 esimeeste kohtumine (COSAC)
7.– parlamentidevaheline välis-, kaitse- ja 
9. september julgeolekupoliitika konverents 
 (CFSP/CSDP)
 

RIIGIKOGU JA NOORED

2016
20. oktoober  August Rei  parlamendiuuringu 
 stipendiumi kätteandmise pidulik 
 tseremoonia (stipendiumi pälvisid Tartu 
 Ülikooli ajaloo õppekava magistrant 
 Jürgen Tamme ja õigusteaduskonna 
 magistrant Vladimir Svet).

28. november  noorteühingu Avatud Vabariik kodaniku-
 päeva seminar „25 aastat taasiseseisvunud 
 Eesti Vabariiki: vabaduse põlvkonna 
 kodaniku- ja riigiidentiteet“.
2017
22. veebruar  kodanikuhariduse programmi Minu Riik 
 laste ja noorte kultuuriaasta raames 
 korraldatud XV vabariikliku esseekonkursi 
 “Minu kodu on Eestimaa” laureaatide 
 tänamine.
23. veebruar  Gustav Adolfi Gümnaasiumi riigikaitse 
 õpilaste vabariigi aastapäeva eelne pidulik 
 rongkäik Kuberneri aias.
10. aprill  esimese venekeelse Mudel-Euroopa 
 Parlamendi sessiooni üldkogu.
22. aprill  Riigikogus kuulutati välja EV 100 Noorte 
 Maapäeva valimised.
26.–27. aprill  Riigikogu töösimulatsioon Tallinna 
 Ülikoolis, tudengiparlamendi istung 
 Riigikogus.
26. juuni  EV 100 Noorte Maapäeva kogunemine 
 Valges saalis.
2. august  kodutütarde suvelaagri Riigikogu-külastus.

NÄITUSED JA ESITLUSED

2016
12. september  Mordva skulptori Stepan Erzja elu ja 
 loomingut tutvustav näitus III korruse 
 galeriis.
14. september  tekstiilikunstnik Anu Raua isikunäitus 
 „Vabadus“ kunstisaalis ja Riigikogu hoone 
 II korrusel.
17. oktoober  Illuka kooli õpilaste tööde näitus 
 „Värvilised fantaasiad“ III korruse galeriis.
24. oktoober  Poola saatkonna näitus „Visegrádist 
 Visegrádini. Ühine pärand. Ühine tulevik“ 
 kunstisaalis.

EV 100 Noorte Maapäeva kogunemine Valges saalis, juuni 2017 Eesti Reservohvitseride Kogu konverents, mai 2017
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26. oktoober  Saskia Järve maalinäitus „Mälu kaob“ 
 kunstisaalis.
8. november  Balti Assamblee 25. aastapäevale 
 pühendatud postmargi esitlus kunstisaalis.
17. november  fotonäitus „Vereta jaht“ Riigikogu hoone 
 II korrusel.
5. detsember  Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 
 õpilase Kristel Pahka näitus „Alice 
 Imedemaal“ III korruse galeriis.
5. detsember  XVI Võrumaa käsitöömeistrite tööde 
 näitus Riigikogu hoone vestibüülis.
14. detsember  parlamendiajakirja Riigikogu Toimetised 
 (RiTo) 34. numbri esitlus, fookusteemaks 
 eesti kultuur.

2017
18. jaanuar  visuaalkunstniku Gudrun Heamägi 
 isikunäitus „Kõik mis on maa oli kunagi 
 taevas“ kunstisaalis.
2. veebruar  fotonäitus „Naiskodukaitsjad 90“ 
 III korruse galeriis.
20. veebruar  A. H. Tammsaare teose „Tõde ja õigus“ 
 ilmumise 90. aastapäeva tähistav näitus 
 Riigikogu hoone II korrusel.
20. märts  näitus 2016. aasta kauneimatest Eesti 
 raamatutest Riigikogu hoone II korrusel.
5. aprill  Mall Parise maalinäitus „Sinine äär“ 
 kunstisaalis.
20. aprill  Norra saatkonna noorte toetusprojektide 
 näitus „Lapse hääl, lapse õigused“ Riigi-
 kogu hoone II korrusel.
3. mai  eestivene kunstniku Ivan Sokolovi 
 mälestusnäitus III korruse galeriis.

29. mai  Eesti Vabariigi põhiseaduse rahvahääletuse 
 25. aastapäevale pühendatud näitus 
 Riigikogu hoone II korrusel.
7. juuni  maalikunstnik Kaido Ole isikunäitus 
 „Väike aga tihe näitus“ kunstisaalis.
7. juuni  Erik Konze installatsioon „Mets annab…“ 
 III korruse galeriis.
8. juuni  RiTo 35. numbri esitlus, fookusteemaks 
 Eesti eesistumine Euroopa Liidu Nõukogus.
26. juuni  Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale 
 pühendatud  käibemündi esitlus Valges 
 saalis.
7. juuli  näitus „Armastus Strasbourgis” Eduard 
 Wiiralti Pariisi kollektsioonist Riigikogu 
 hoone II korrusel.

MUU

2016
12. oktoober  südamenädala raames avati Toompea 
 lossis siseterviserada.
10. november  Vanalinna Hariduskolleegiumi, Kohila 
 Mõisakooli ja Püha Miikaeli Kooli 
 mardisandid käisid Riigikogule mardiõnne 
 soovimas.
23. november  Kihnu kultuuripäev Riigikogu hoone 
 vestibüülis.

2017
26. jaanuar  Toompea lossi Valges saalis tunnustati 
 kodanikuühiskonna aasta tegijaid.
18. aprill  Riigikogu tervisepäev.
2. juuni  Riigikogu korvpallimeeskond võitis 
 Pärnus Balti Assamblee kolmanda karika.

Maalikunstnik Kaido Ole isikunäitus „Väike aga tihe näitus“, juuni 2017
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Riigikogu näitusesaalides jätkub ruumi paljudele. Oma loomingut  
tutvustavad Saskia Järve, Anu Raud ja Võrumaa käsitöömeistrid,  
eksponeeritud on ka Stepan Erzja skulptuurid, Naiskodukaitse  
fotonäitus ja väljapanek Visegrádi teemal
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Riigikogu lahtiste uste päev,  
aprill 2017
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Eesti Vabariigi 99. aastapäev,  
veebruar 2017

Põhiseaduse rahvahääletuse 
25. aastapäev, juuni 2017
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VEERAND SAJANDIT PÕHISEADUSE VAIMUS: 
VIIMASEST ÜLEMNÕUKOGUST VII RIIGIKOGUKS

1992. a sügisel tuli kokku Riigikogu – äsja valitud par-
lament, mis kandis iseseisvusaegse parlamendiga sama 
nime. Koosseisu järjekorranumbriks sai seitsmes, sest 
enne sõda oli tegutsenud kuus koosseisu. Riigikogu tege-
vuse aluseks olid 1992. aasta juuni lõpus rahvahääletusel 
heaks kiidetud uue põhiseaduse 4. peatükk „Riigikogu“  
ja 7. peatükk „Seadusandlus“. 
  Põhiseaduse § 60 määrab Riigikogu suuruseks  
101 liiget, koosseisu volituste tavaliseks kestuseks neli 
aastat ja korralise valimise ajaks märtsi esimese püha- 
päeva. Riigikogu sisemise töökorralduse jaoks on olulisim, 
et põhiseadus ei sätesta tavaliste seaduste ja otsuste vastu- 
võtmisel mingeid kvoorumi nõudeid, § 104 aga sisaldab 
loetelu, milliste seaduste vastuvõtmisel on nõutav Riigi- 
kogu koosseisu häälteenamus (s.t vähemalt 51 poolthäält). 
Põhimõte, et Riigikogu liikmete arvuks sai paaritu 101 ja 
et tavalisi seadusi saab vastu võtta ilma kvoorumi nõudeta 
(põhimõtteliselt ka häälte vahekorraga 1:0), kujunes 
professor Rein Taagepera mõjul ja osutus väga mõistli-
kuks. Erinevalt Ülemnõukogust (ÜN), kus läks väga palju 
aega ja energiat sellele, et kokku leppida, kuidas täpselt 
otsuseni jõutakse, on Riigikogu häälteenamuse reeglid 
kirjas põhiseaduse rakendamise seaduse §-s 3. See seadus 
võeti koos põhiseadusega vastu samal rahvahääletusel. 
  Riigikogu tööd kujundasid ka mitmed ÜNi otsused. 
Veel enam mõjutas Riigikogu tegevust see, et uude par-
lamenti valiti 21 ÜNi liiget. Aga mis ehk veelgi tähtsam 
– tööd jätkas ÜNi teenindanud ametnikkond, edasi kandu-
sid harjumused ja arusaamad tegevusest.
  Esimene ja suurim mõjutegur oli ÜNi koostatud ja 
1992. a aprilli alguses vastu võetud Eesti Vabariigi Riigi-
kogu valimisseadus (RT 1992, 13, 201), milles sisaldunud 
põhimõtted kehtivad praegugi. Sellega loodi meie ainu-
laadne valimissüsteem, kus omavahel võistlevad kandidaa-
tide nimekirjad, hääl aga antakse vaid ühele konkreetsele 
kandidaadile. Praeguseks oleme selle valdavalt omaks 
võtnud.
  Teiseks mõjuteguriks said ÜNi ette valmistatud eel-
nõud. 1992. a juuni alguses, 17 päeva enne uue põhisea-
duse rahvahääletust võttis ÜN vastu otsuse „Eesti Vaba-
riigi põhiseaduse eelnõust tulenevate seaduste eelnõude 
väljatöötamisest“ (11.06.1992, RT 1992, 27, 356). Sellega 
moodustati töörühmad, mis pidid koostama 21 seaduse 
eelnõud (töörühmade ja nende liikmete nimekiri vt Eesti 
NSV/Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseis. Tallinn, 
2013, lk. 280–281). Esimesel kohal olid kodukorra ja  
töökorra seaduste eelnõud (töögrupis ÜNi liikmed Ülle 
Aaskivi (töörühma juht), Jaak Allik, Illar Hallaste, Peet 
Kask ja eksperdid Sven Hiedel, Advig Kiris, Rein Lang ja 
Heinrich Schneider). Eelnõu esimesel lugemisel Riigikogus 

6. oktoobril 1992 Illar Hallaste neid eksperte ei nimeta-
nud, kuid lisas pärast ÜNi liikmete nimetamist, et osalesid 
ka Karl-William Propst ja Eerik-Juhan Truuväli, kes said 
seaduseelnõude töövariandid ning esitasid parandusette- 
panekuid. Arhiivis (ERA 5119. 2. 166) on materjalide 
hulgas ka justiitsministri Märt Raski saadetud ekspert-
arvamus, millele oli ekspertgrupi juhina alla kirjutanud 
Ilmar Rebane. 
  Etteruttavalt: Riigikogus tegeldi kiires korras ka Vaba-
riigi Valitsuse seaduse eelnõuga. Ülejäänud töörühmade 
tekstid jõudsid Riigikogusse juba ministeeriumides muu-
detud kujul. 
  Riigikogu esimesel istungil 5. oktoobril 1992 oli  
üheks päevakorrapunktiks kodukorra ja töökorra seaduse 
ajutine kehtestamine. Et ÜNis oli tegutsenud nende sea-
duste eelnõud ette valmistanud töörühm, oli nii minule 
kui ka arvatavasti enamikule teistele Riigikogu liikmetele 
üllatuseks.
  Ettekande pidas selles küsimuses Illar Hallaste, kes  
oli olnud ka ÜNi vastava töörühma liige. Ta edastas töö- 
rühma ettepaneku: võtta eelnõud Riigikogu töö aluseks 
kuni seaduste vastuvõtmiseni, kuid mitte kauemaks kui 
esimeseks kuueks töönädalaks. Ettepanek kiideti suure 
häälteenamusega heaks. Samal ajal jäid need tekstid Riigi-
kogus eelnõudena menetlusse. Trükis ei ole neid Riigikogu 
ajutise kodukorra ja ajutise töökorra tekste-eelnõusid  
paraku avaldatud.
  Kodukorra ja töökorra seaduse menetlemisega  
hakkas Riigikogus tegelema komisjon, mille liikmeteks 
olid Mart Nutt (komisjoni esimees), Illar Hallaste, Kalle 
Kulbok, Mihkel Pärnoja, Liina Tõnisson, Andra Veidemann 
ja K. Jaak Roosaare – igast saadikurühmast üks inimene. 
Nimetasin tookord Riigikogus võimalust, et võiksime  
kodukorra väljatöötamisel tutvuda ka näiteks sõjaeelse 
Riigikogu töökorraldusega, aga sellist mõtet ei võetud tõsi-
selt. Ühegi muu riigi parlamendi kodukorra tundjaid meie 
hulgas ei olnud. Seadused võeti Riigikogus vastu  
5. novembril. 
  Mille poolest erines ja erineb Riigikogu kodukord  
ÜNi omast? Mõneti sai see parem. ÜNi töö aluseks oli  
olnud kaks teksti. Esimene oli Eesti NSV Ülemnõukogu 
ajutine töö- ja kodukord (Eesti NSV/Eesti Vabariigi Ülem-
nõukogu XII koosseis. Tallinn, 2013, lk. 205 jj), mis oli 
ilmselt koostatud sõjaeelsete Riigikogu kodukordade  
eeskujul. See tühistati osaliselt õige pea ning vastu võeti  
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu reglement (samas, lk. 216 jj;  
RT 1990, 2, 33). Mõlemas tekstis tehti hulk muudatusi, 
mille üldine tendents oli vähendada ÜNi liikmete tegutse-
misvõimalusi eelnõude lugemisel ja piirata kõneaega. See 
suundumus kandus edasi Riigikogu kodukorda ja jõudis 
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  Ei ole teada, et ÜNi istungil oleks keegi Riigikogu 
palgaküsimustele erilist tähelepanu pööranud, huvi all oli 
peamiselt seaduse 2. peatükk – parlamendipensionid, mis 
pidid hakkama kehtima ka ÜNi liikmetele.
  Põhimõtteline ja oluline erinevus seisnes selles, et 
ÜNis ei olnud komisjonide ja fraktsioonide juhtidel eraldi 
suuremat palka, nagu ka sõjaeelsetes Riigikogu koosseisu-
des. Komisjonide töö puhul kehtis siis komisjoni istungil 
osalemise tasu ja Riigikogu täiskogul ettekande pidamise 
tasu, fraktsioonide juhtidel ei olnud mingit võimalust 
saada kõrgemat tasu. Fraktsioon (saadikurühm) peaks ju 
olema rahvaesindajate eraasi, miks peaks maksumaksja 
selle eest üldse midagi maksma?
  Ometi oli just nendes enneolematutes „detailides“, 
fraktsioonide juhtide kõrgemas töötasus peidus see  
„saatan“, mis on praeguseks likvideerinud fraktsiooni 
kuulumise vabaduse. Pöördepunktiks sai, kui Riigikogu 
VIII koosseisus otsustasid kõige rohkem hääli saanud  
valimisnimekirja Koonderakonna ja Maarahva Ühenduse 
(KMÜ) liikmed moodustada neli fraktsiooni. Seda on raske 
seletada ja mõista teisiti, kui et sooviti saada rohkem esi-
meeste ja aseesimeeste kõrgemini tasustatud ametikohti. 
See suundumus oli aga aluseks ettepanekutele, mis viisid 
fraktsioonide moodustamise vabaduse likvideerimiseni.
  Lõpuks tänusõnad. Käesolev lühiuurimus ei oleks  
sündinud, kui mind poleks abistanud Riigikogu arhivaar 
Jaan Loderaud ja Riigikogu põhiseaduskomisjoni konsul-
tant Anna-Liisa Pärnalaas.

Jüri Adams
Eesti Kongressi, Põhiseaduse Assamblee, VII, VIII, IX ja 
XIII Riigikogu liige

hiljem teatud loogilise lõpuni Riigikogu IX koosseisu töö 
lõpus kehtestatud kodukorrareeglites, nii et praeguseks 
on eelnõude esimene lugemine muudetud iseenda  
karikatuuriks, kolmas lugemine aga sisutühjaks. Riigi-
kogu liikme asemel on kodukorras kesksel kohal hoopis 
fraktsioon. 
  ÜNist kandus Riigikogusse edasi ka õigus võtta  
istungitel vaheaegu. Alates Riigikogu VIII koosseisust on 
sellest võimalusest kujunenud parlamendi töö standardne 
obstruktsioonimeetod. Seda ei osanud 1992. a sügisel küll 
keegi ette näha. Viimases ÜNis ei kasutatud obstruktsioo-
nimeetodit üldse, vaheaegade võtmine oli osa normaalsest 
tööst.
  Saadikurühmadega (fraktsioonidega) seotud küsimu-
sed ei olnud ÜNis kuigi olulised. Saadikurühma minimaal-
suurus oli kuus liiget. Alguses võis ÜNi liige kuuluda kor-
raga kahte saadikurühma, hiljem vaid ühte. Riigikogule 
pakuti juba rangemat varianti: saadikurühmas peab olema 
vähemalt 7 liiget, kes on valitud ühest kandidaatide nime-
kirjast. Tookord taoline mõte siiski veel toetust ei leidnud. 
  Teine oluline erinevus algsest eelnõust oli, et Riigi- 
kogusse moodustati 10 alatist komisjoni ÜNi eelnõus 
pakutud 8 asemele. Põhiliseks vaidlusküsimuseks kujunes 
aga Riigikogu esimehe ja aseesimeeste valimise kord, mis 
on siiani püsinud täpselt sellisena, nagu see 1992. a sügisel 
kodukorda hääletati. 
  ÜNist pärinev kolmas oluline mõjutegur ei olnud otse-
selt seotud kodukorraga ja sellele ei osanud tookord keegi 
tähelepanu pöörata. Põhiseaduse rakendamise seadusega 
(§ 3, viimane lõige) oli ÜNile tehtud ülesandeks määrata 
ka Riigikogu töötasud. Lisaks sätestab põhiseaduse § 75,  
et tasu suurust ja piiranguid saab kehtestada vaid Riigi- 
kogu järgmisele koosseisule. 
  1992. a suvel tegeldi ÜNi õiguskomisjonis muu hulgas 
ka ÜNi liikmete pensioni ja nn sotsiaalsete tagatiste eel-
nõuga. Eelnõu 9. juunil algatanud ÜNi liikmed Uno Ugan-
di, Jüri Rätsep, Heino Kostabi, Lehte Sööt, Helgi Viirelaid, 
Priidu Priks, Andrei Prii ja Illar Hallaste esitasid 15. juunil 
1992 muudatusettepaneku, mille kohaselt eelnõu sisu 
laiendataks ka presidendi ja Riigikogu liikmete palkadele 
tulevikus (vt ERA R-3. 3. 16637). ÜNi liige sai 2,5-kordset 
Eesti keskmist kuutöötasu, ÜNi esimees, juhataja, juhataja 
asetäitjad, Presiidiumi liikmed ning juhatuse liikmed said 
vastavalt 5-, 4-, 3,5- ja 3-kordset keskmist palka. Muudatus- 
ettepanek nägi tulevikus ette pikemat palgatabelit ja  
suuremaid palku.
  Menetletava eelnõu nimetus muutus ning 18. juunil 
1992 võttis ÜN vastu seaduse „Eesti Vabariigi Presidendi ja 
Riigikogu liikmete ametipalga, pensioni ja muude sotsiaal-
sete garantiide kohta“ (RT 1992, 28, 381). Presidendi palga 
koefitsiendiks kehtestati 7 (s.t 7-kordne keskmine palk), 
Riigikogu esimehele 6, aseesimehele 5,5, komisjonide ja 
fraktsioonide esimeestele 5, komisjonide ja fraktsioonide 
aseesimeestele 4,5 ning Riigikogu liikmetele 4 keskmist 
palka. Lisandusid ka maksuvabad esinduskulud 20%  
palgast. Valdavalt kehtivad need koefitsiendid praeguseni. Jüri Adams Põhiseaduse Assamblee kõnepuldis, 1992




