Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ülevaade
(12. september 2016—5. junni 2017)

Riigikogji XIII koosseisu korruptsioonivastane erikomisjon (edaspidi komisjon) moodustati
Riigikogu 7. mai 2015. aasta otsusega (RT III, 12.05.2015, 3) Riigikogu kodu- ja tOökorra
seaduse fling korruptsioonivastase seaduse (RT 1, 24.03.2016, 5) alusel nendes Oigusaktides
nimetatud Ulesannete täitmiseks.
Riigikogu otsuse kohaselt määrati komisjoni koosseisu järgmised Riigikogu llikmed: Artur
Talvik (komisjoni esimees) , Raivo Aeg (komisjoni aseesimees), Ants Laaneots, Jaanus
Karilaid, Jaanus Marrandi ja Raivo POldaru.
Komisjoni Iiikmete asendusliikmeteks mäãrati vastavalt Jun Adams, Katie Muuli, Johannes
Kert, Kersti Sarapuu, Heimen Kuttja Arno Siid.
Riigikogu 15. detsembni 2016. aasta otsusega .,Riigikogu otsuse ..Korruptsioonivastase
erikomisjom moodustamme muutmrne muudeh ulalmargimd otsust ja komisjon hakkas mole
jargmises koosseisus: Artur Talvik (komisjom esimees), Anneb Ott (komisjom aseesimees),
Ants Laaneots, Jaanus Marrandi, Kalle Muuli ja Mart Helme.
Komisjoni iiikmete asendusliikmed on vastavait: Jun Adams, Marko Sorin, Johannes Kert,
Heimen Kutt, Priit Sibul ja Martin Helme.
Komisjoni ulesanded ja Oigused tuienevad korruptsioonivastase seaduse §-st 9.
Komisjon teostab parlamentaarset järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise
üie, arutab omal algatusel KVS-i § 13 lOikes 1 nimetatud ametiisikute vOimalikke
korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teostab järelevaivet Riigikogu
iiikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise üie, teavitab Riigikogu ja avalikkust oma
korruptsioonivastase tegevuse tulemustest fling tiüdab muid seadusest tulenevaid ulesandeid.
KVS-i § 15 bike I punkti 1 alusel on erikomisjonii voi tema volitatud ametiisikul ainuOigus
kontroilida seaduse § 13 bike 1 punktis 1 nimetatud ametiisikute dekiaratsioone ning punkti 2
kohaselt öigus kontrobilda kOiki registnile esitatud dekiaratsioone.
Komisjonii on oma töö tegemiseks öigus isikuid välja kutsuda fling tutvumiseks andmeid ja
dokumente nOuda, samuti kaasata oma tOösse eksperte.
Komisjoni volitused kestavad XIII Riigikogu vobituste lOpuni.
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Komisjoni esimecs ja ascesimees valiU 2015. aasta 11. mai istungil.
Komisjoni esimees ja aseesimees valiti 2016. aasta 19. detsembri erakorrailsel istungil.
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Aruandeperioodil on komisjon pidanud 29 istungit. Olulisimad käsitletud teemad olid
järgmised.
Komisjoni tegevus huvide deklaratsioonide kontrollimisel
KVS-i § 13 bike 1 punktis 1 on loetletud ametiisikud3, kelle huvide deklaratsioonide
kontrollimise ainuoigus § 15 lOike 1 punkti I kohaselt kuulub komisjonile vOl tema poolt
volitatud ametiisikule. Samas on komisjonil Oigus kontrollida ka koiki teisi registrile esitatud
deklaratsioone. Aruandeperioodil Iähtus komisjon deklaratsioonide kontrollimise senistest
pOhimOtetest. Kontrollitoiminguid tegema volitati komisjoni ametnikud, samas määrati
komisjoni otsusega kindalaks kontrolli eesnark fling uldised kriteeriumid, kelle deklaratsioone
ja mis ulatuses kontrollitakse. Pärast asjaomaste toimingute tegemist koostasid ametnikud
kokicuvOtte kogu kontrollist, mule tulemused komisjon oma iswngil sisuliselt labi arutas ja tegi
vastava otsuse. Komisjoni otsuse alusel kandis kontrollija kontrolli tulemuse huvide
deklaratsioonide registris kontrollija protokolli, millega ühtlasi teavitati kontrollimisest nii
registrit kui ka dekiaranti.
12. septembri 2016. aasta istungil vaatas komisjon läbi ja analüusis Rilgikogu liikmete poolt
2014., 2015. ja 2016. aastal esitatud deklaratsioonides teiste isikute varaliste kohustuste
kajastamist. Kuna deklaratsioonid olid kolmel jarjestikusel aastal taidetud elektroonilises
huvide deklaratsioonide registris, vOimaldas see analüusida Riigikogu liikmete vOetud laenude
tagasimaksmist ja kohustuste täitmise süstemaatilisust. VOimalus kontrollida andmeid ajalises
järjestuses oh ka uks elektroonllise registri loomise eesmark. Laenude analüUsi tulemusena
selgus, et laenukohustused olid deklaratsioonide andmete alusel 67 Riigikogu hikmel, laenude
tagasimaksmine oh toimunud korrapäraselt ning anomaaliaid ei esinenud. Küll aga ilmnes, et
koim Riigikogu liiget olid unustanud 2016. aasta deklaratsiooni oma rahalised kohustused
màrkimata. Nendel Riigikogu liikmetel palus komisjon esitada uue, korrigeeritud andmetega
2016. aasta dekharatsiooni.
Komisjon leidis, et Riigikogu liikmete laenukohustuste analuUsimist tuleb jatkata ja analuüsi
lisada ka 2017. aasta deklaratsioonides toodud andmed laenude kohta.
2016. aasta sUgisistungjargul vaatas komisjon läbi kOikide Riigikogu Iiikmete 2016. aasta
huvide deMaratsioonide kontrofli tulemused. Komisjon menetles kontrolli tulemusi kokku
seitsmel istungil.4 Komisjoni otsuse alusel vOrreldi dekiarandi tehtud kannete Oigi.ispärasust
kOrvaltegevuste osas e-äriregistri andmetega, valduses olnud kinnisvara ja sOidukite
kontrollimisel vOrreldi andmeid Riigikogu Kantselei frnantsosakonna asjaomaste
dokumentidega.
Korduvaid eksimusi ja markimata jätmist taheldati deklaratsiooni uldosa punkti 5
,.Kon’altegevused deklaratsiooni esitamisele eelnenud kalendriaasta ja deklaratsiooni esitamise
aasta jooksul vaijaspool ametikohustusi” taitmisel. POhiline viga oh eraOigusliku juriidilise
isiku juht- vOi jarelevalveorgani liikmeks oleku markimata jätmine.
Jãrgmise sagedase puudusena toodi välja deklaratsioonides eelmisel, s.o 2015. aastal vähemalt
kahe kuu jooksul vabduses olnud kinnisvara (uurikorter) ja kasutuses olnud soiduki (liisitud
auto) märkimata jatmist. B deklaratsioonid on avalikud, vOimaldab dekiarantide pooh kannete
Vabariigi president, Riigikogu Iiigc, Vabariigi Valitsuse Iiige, kohtunik, ñigikontrolOr, aiguskantsler, Eesti Panga
juhtorgani liige, Vabarügi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantselci direktor, valitsusasutuse juht.
ministeeriumi kantsler, Riigikantselei direktor.
Komisjoni istungi protokoll nr 35, 12.09.2016; protokolt nr 36, 19.09.2016; protokoll nr 37, 26.09,2016;
protokoil nr38, 29.09.2016; protokoll nr 39, 10.10.2016; protokoll nr 40,17.10.2016; proEokolt nr 41, 24.10.2016.
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korrektne tegemine valtida spekulatsioone ja minimeerida avalikkuse negatiivset tahelepanu
Riigikogu liikmete suhtes, millest iähtuvait tegi komisjon 641e Riigikogu Iiikmele ettepaneku
esitada uus, täpsustatud andmetega deklaratsioon. Thiendavalt esitatud uute deklaratsioonide
kontrolli tulemused vaatas komisjon samuti iäbi. KokkuvOttes vaatas komisjon läbi Riigikogu
Iiikmete poolt 2016. aastal esitatud 166 deklaratsiooni kontrolli tuiemused.
Sugisistungjargul vaatas komisjon läbi ka Vabariigi Valitsuse iiikmete, ministeeriumide
kantslerite, Oiguskantsieri, rilgikontrolori ja riigi peaprokurOri 2016. aasta huvide
deklaratsioonide kontroili tuiemused (kokku 30 deHaratsiooni)5, samuti I ja ii astme kohtu
esimeeste 2015. ja 2016. aasta deklaratsioonide kontrolli tuiemused (kokku 19 deklaratsiooni)
6
Viru Maakohtu kobtunike (kokku 25 dekiaratsiooni )7, Pãmu Maakohtu kohtunike (kokku
20 deklaratsiooni ) .Taliinna Haiduskohw ja Tartu Haiduskohtu kohtunike (kokku 24
deMaratsioonO9 fling Tallinna Ringkonnakohtu kohtunike (kokku 27 dekiaratsioonO’° 2016.
aasta deMaratsioonide kontroili tulemused. Kokku kinnitas komijon 2016. aasta
sugisistungjargul 311 deNaratsiooni kontrolli tulemused.
2016. aasta oktoobris pOordus komisjon taiendavate ettepanekutega Justiitsministeeriumi kui
huvide registri vastutava toOtleja poole registri tehniliste lahenduste laiendamise
ettepanekutega. Eesmark on hhtsustada dekiarandil deklaratsiooni täitmist, samuti vOimaldada
kontrollitoimingute tegemise käigus varasemaid andmeid vOrrelda.11
Avalikust huvist tingitud teemade aruteludja kuulamised
Amandeperioodil korraldas komisjon mitmeid kohtumisi ja kuulamisi, mule komisjoni
tOökavasse hsamine oil tingitud lalast avalikust huvist vol vastavasisubstest pOördumistest
komisjoni poole.
Riigikogu hikme Vaido Randpere ettepanekui iühtati komisjoni töokavasse ajakirjanduses iaia
koiapinda leidnud teema, mis oil seotud Eesti Rahva Muuseumi ehitustöodega seotud
riigihankemenetiuste käigus tekkinud vaidiustega. Seoses seilega kohtus komisjon 19.
septembrii 2016. aasta istungil 12 Besti Rahva Muuseumi direktori TOnis Lukase, Riigi
Kinnisvara ASI juhatuse hikme Eiari Udami ja riigihangete vaidiustamise komisjoni esimehe
Taivo Kivistikuga. Komisjon keskendus just ERMI koogitehnika hanke tOttu tekkinud
olukorrale ja püüdis seigitada selle tagamaid. Vaidlusi tekitanud riigihange leidis pOhjalikku
käsitiemist ka Rahandusministeeriumi järeievalvemenetluse käigus ja nende poolt tehtud
ettekirjutuse tOttu ka kasitletud riigihange tuhistati. Tulenevalt eelpool toodust otsustas
komisjon teema käsitiemise lOpetada.
Laiast avalikust huvist tingituna ja an’estades komisjoni liikmete ettepanekuid, otsustati
komisjoni 2016. aasta novembrikuu tegevuskavasse lisada teema, mis oil seotud EASi pooh
OU-le Ermamaa eraidatud turismiarendustoetuse tagasinOude küsimusega. Eesmärk oIl saada
selgust, kas 00-k Ermamaa eraidatud turismitoetuse kohta tingimusliku tagasinoude otsuse
tegemine 2012. aastal, samuti selle rakendamine 2016. aastal vOis oila seotud ametlisikute poolt
mOjuvOimu, sh pollitilise mOju kasutamisega. Komisjon käsities nimetatud leemat kolmel
istungii. Kohtuti ettevOtlusminister Liisa Oviiriga, kes seigitas OU-ie Ermamaa eraldatud
turismiarenduse toetuse 2012. aastai tehtud tingimushku tagasinOude otsusega ja seHe
Komisjoni istungi protokoll nr 40, 17.10.2016.
Komisjoni istungi protokoli or 35, 12.09.2016; protokoll nr 40. 17.10.2016.
Komisjoni istungi protokoll or 43, 14.11.2016.
Komisjoni istungi protokoll or 44, 21.11.2016.
Komisjoni istungi protokoH nr 45, 5.11.2016.
II)
Komisjoni istungi protokoll or 46, 12. 12.2016.
03.10.2016 kin or 241/16-1.
2
Komisjoni istungi protokoll nr 36, 19.09.2016.

6

3

RIIOKOOU

rakendamisega 2016. aastal seonduvaid asjaolusid fling nende kohta tehtud auditite jareldusi13.
Samuti kuulas komisjon ära 2012. aastal ametis olnud EASI endise juhatuse liikme Maria
Majoe selgitused, kuidas 2012. aastal koneksoleva tingimusliku otsuseni jOuti, ning endise
majandus- ja kommunikatsiooniministri Juhan Partsi selgitused.’4 Kuna OU Ennamaa projekti
puhul 10% tagasinOude rakendamine 2016. aastal riivas tugevalt uhiskonna Oiglustunnet,
kuulas komisjon ka toonase EASi juhatuse liikme Hanno Tombergi selgitusi rakendamisotsuse
tegemise kohta.’5
2017. aasta jaanuaris pälvis suurt avalikku tähelepanu nn Arsenali kinnistu müugitehingutega
tehti komisjonile
seonduv, Ajendatuna Aripäevas 18. jaanuaril 2017 ilmunud artiklist
ettepanek asuda seda teemat kasitlema, et selgitada, kas tehing vOis toimuda polHtilisi
mehhanisme voi survet kasutades. Komisjon kasitles seda teemat neijal istungil. NH kuulati
komisjonis RHgi }Gnnisvara ASi noukogu endise esimehe Taavi ROivase selgitusi 2012. aastal
toimunud nn Arsenali kinnistute mUügitehingutega seotud asjaolude kohta.’7 Samuti kuulati
RHgi Kinnisvara ASi nOukogu praeguse esimehe Tanno Porgandi informatsiooni rHgile ja rHgi
osalusega ariühingutele kuuluva vara müUgi hinnapoliitika ja müUgi korraldamise
pOhimOtetest.18 Komisjon tutvus iseseisvalt AS E-Arsenali nOukogu 2007. aasta asjaomaste
protokollidega ja kOneksolevate kinnistute hilisemate hindamise aktidega. ‘ Kuna
pOhjalikumaks uurimiseks ci olnud komisjonil jurildilist joudu ja pädevust, otsustati teema
käsitlus IOpetada seisukoha kujundamisega, mis kinnitati 20. veebruari 2017. aasta istungil2° ja
avalikustati Riigikogu veebileheL21
Komisjon taunis endise mojuka pohitiku Rain Rosimannuse varjatud kujul osalemist nn
Arsenali kinnistute tehingus ja markis, et selline kormptiivsena naiv teguvHs kahjustas riigile
kuuluva äriühingu Riigi Kinnisvara ASi (edaspidi RKAS) ja laiemalt kogu avaliku vOimu
mainet. Komisjon tOdes, et polhtikute osalemine ettevOtluses ja nende ettevOtlusalane tegevus
aktiivses polHtikas osalemise ajal ja ka moistlikul perioodil pärast selle lOppu peab olema
avatudjalabipaistev. Varjatud osaluse omamine vOib olla korruptHvne vOi naida korruptiivsena
ja kahjustada rHgi mainet. Samuti juhtis komisjon tahelepanu, et RKAS peaks hea seisma selle
eest, et riigivara muümisel teenitav tulu oleks vOimalikult suur ja ostjate vahel toimiks hinda
positiivselt möjutav konkurents. Samuti peaks kaaluma vOimalust tunnistada nurjunuks vara
muügi avalikud pakkumused, kus osaleb ainult üks pakkuja.
20. märtsi 2017. aasta istungil arutas komisjon Tallinna Linnahalli projekteerimise hankega
seotud asjaolusid.22 Teema lülitamine komisjoni paevakorda oh ajendatud Eesti Arhitektide
Liidu poördumisest. Hankega seotud asjaolusid selgitasid ASi Talhinna Linnahall juhatuse liige
Vaino Sarnet, ASi Tallinna Linnahall nOukogu esimees Meelis Pai ning omaniku esindajana
Tallinna abilinnapea linnapea Ulesannetes Taavi Aas. Kuna AS Tallinna Linnahahl tühistas
vaidlusi tekitanud hanke ja lepingut Alianss Arhidektide OUga ci solmitud ning alustati avaliku
rHgihanke ettevalmistamist, ci pidanud komisjon enam vajalikuks nimetatud teemaga jätkata.
£3

Komisjoni istungi protokoll nr 42, 7.11.2016.
Komisjoni istungi proLokoll or 43, 14.11.2016.
Komisjoni istungi protokoll or 44, 21.11.2016.
yE Koit Brikmann, ,,Varjatud huvi, Rosimannus: peitsin Savisaare.kartuses oma arihuvi”. Aripäev,
18.01.2017,1k 4-5.
Komisjoni istungi protokoll or 51, 26.01.2017.
“ Komisjoni istungi protokoll or 52, 06.02.2017.
Komisjoni istungi protokoll or 53, 13.02.2017.
20 Komisjoni istungi protokoll or 54, 20.02.2017.
21
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/upIoads/2015/03/Komisjoni-seisukoht.seoses-Arsena1i
kinnistute-muugi-problemaatikaga-1.pdf
‘

Komisjoni istungi protokoll nr 57, 20.03.2017.
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Aprillis 2017 lülitas komisjon oma töökavasse Tallinna prugimajandusega seonduvate
probleemide käsitlemise. Arutelu ajendiks olid ajakirjanduses ilmunud selle teemalised artiklid,
mis sisaldasid ka suhteliselt jOulisi suudistusi abilinnapea Arvo Sarapuu aadressil. Silmas peeti
tema vaidetavaid arihuvisid Tallinna jäätmeäris. Teemat arutas komisjon kolmel istungil. Nii
kohtuti asjakohaste selgituste saamiseks 17. aprilli 2017. aasta istungil 23 Tallinna linna
esindajatega: Tallinna abilinnapeaga linnapea ülesannetes Taavi Aasaga ja jäätmemajanduse
valdkonda kureeriva Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuuga. Selguse saamiseks jätkus teema
arutelu jargmisel istungil 24 , kus komisjon kohtus Eestis tegutseva kahe suurema
jaatmekaitlusfirma esindajatega: ASi Ragn-Sells juhatuse esimehe Rain Väana ja ASi Eesti
Keskkonnateenused juhatuse esimehe Argo Luudega. Hinnangut Tallinna jäätmemajanduse
korraldamise kohta kusiti samuti Riigikogu keskkonnakomisjoni esimehelt Rainer Vakralt,
kellega arutati ka jaatmemajanduse valdkonnaga seotud Oigusloome teemat 15. märtsi 2017.
aasta istungil.25
Ajakirjanduses ja komisjoni istungil avaldatu pohjal tekkisid komisjonil kahtlused, et Tall inna
prugimajandust kureeriva abilinnapea Arvo Sarapuu tegevuses vOivad esineda kuritarvitused,
mistOttu komisjon otsustas poUrduda jareleparimisega Riigiprokuratuuri poole. Komisjontahtis
teada, kas seoses selle teemaga on prokuratuurile esitatud avaldusi kriminaalmenetluse
alustamiseks, ja kui on, siis kuidas on prokuratuur nendele avaldustele reageerinud.26
25. mail teatas Riigiprokuratuur pressikonverentsil, et kaitsepolitsei pidas Tallinna prügiäri
kriminaalasja raames sama päeva hommikul kinni Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu, keda
kahtlustatakse teadvas toimingupiirangu rikkumises. 27
Parlamentaarsetest kuulamistest ja korruptsioonivastaste meetmete rakendamisest
Aruandeperioodil korraldas komisjon mitmeid kohtumisi ka valitsusasutuste, pOhiseaduslike
institutsioonide ja kolmanda sektori esindajatega.
17. oktoobril 2016 kohtus komisjon riigikontrolOr Alar Karisega28. Arutlusel olid Riigikontrolli
tööplaanis olevad ja 2017. aastal kavandatavad auditid, samuti Eesti pensionisüsteemi
jatkusuutlikkus, laiapindse riigikaitse arengukava ning riigihangete korraldamisega seotud
teemad.
24. oktoobril 2016 tuli komisjoniga kohtuma Kultuuriministeeriumi kantsler Paavo NOgene 29
Kohtumine oh ajendatud eesmärgist saada ülevaade, kuidas on ministeeriumis ja ministeeriumi
haldusalas toimunud korruptsioonivastase seaduse rakendamine, sh ametiisikute
kormptsioonialase teadlikkuse tOstmine, korruptsiooni ennetamine ja kohustustest
kinnipidamise kontrollimine.
12. detsembril 2016 toimus kohtutumine MTO Korruptsioonivaba Eesti juhatuse hikme Aive
Pevkuri ja tegevjuhi Anni Jatsaga, kus saadi ulevaade avaliku an’amuse uuringust ,,Rahvas ja
korruptsioon: Euroopaja Kesk-Aasia. Uleilmne korruptsioonibaromeeter”. 30

24
26

Komisjoni istungi protokoll nr 60, 17.04.2017.
Komisjoni istungi protokoll nr 61, 8.05.2017.
Komisjoni istungi protokoll nr 62, 15.05.2017.
15.05,2017. aasta kin nr 2-11/17-6/1.

27 http://t.prokuratuur.ee/et/nressiteated/anio-saraouud-kaht1ustatahe-toiminpHrangu-rikkumises
29
‘

Komisjoni istungi protokoll or 40, 17.10.2016.
Komisjoni istungi protokoll or 41, 24.10.2016.
Komisjoni istungi protokoll nr 46, 12.12,2016.
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9. jaanuaril 2017 toimus kohtumine riigi peaprokurori Lavly Perlinguga, kes andis komisjonile
pOhjaliku ulevaate korruptsioonikuritegude menetlemisest 2015. ja 2016. aastal.3’ Samuti
tutvustas La prokuratuuri too tOhustamise vaijakutseid, milleks on muu hulgas kvaliteetne
analuüs, menetluse digitaalsemaks muutmine, andmemahtudega tOO tOhustamine, horisontaalne
ja vertikaalne koostOO fling kuritegude ennetamine.
16. jaanuaril 2017 toimus kohtumine Politsei- ja Piirivalveameti keskkriminaalpolitsei
korruptsioonikuritegude buroo juhi Mati Ombleriga. Eesmark oh saada informatsiooni
kohalikes omavahitsustes tuvastatud rikkumistest ja korruptsiooniflmingutest.32
23. jaanuaril 2017 kohtuti Rahandusministeeriumi esindajaga, et saada ülevaade
Rahandusministeeriumi poolt suvel 2016 koostatud riigi osaluspoliitika valge raamatu
pohimOtetest ning plaanitavatest muudatustest riigi osalusega äriühingute ja sihtasutuste
juhtimises.33
6. märtsil 2017 olid komisjonis amtlusel 2016. aastal läbi viidud kolme sihtruhma uuringu
tulemused, mida tutvustas Justiitsministeeriumi kriminaalpolHtika osakonna analuusitalltuse
juhataja Mari-Liis Soot. Samuti kasitleti GRECO IV hindamisvooru käigus parlamendile antud
soovituste täitmist.34
13. martsil 2017 kohtuti Eesti Kultuurkapitahi juhatuse esimehe Kertu Saksaga. Arutlusel olid
kormptsioonivastase seaduse rakendamise abinOud selles organisatsioonis.35
10. aprillil 2017 toimus kohtumine Keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärvega, kes
tutvustas pOhjalikult nii ministeeriumis kui ministeeriumi haldusalas rakendatud korruptsiooni
ennetamise, tOOtajate teadlikkuse tOstmise ja kohustuste täitmise kontrollimise meetmeid,
samuti selle sisulisi sisekontrolli meetmeid.36

Muud tegevused
Aruandeperioodil jatkas komisjon hea seismist sehle eest, et Riigikogus saaks täiendatud
reegleid suhtlemisel huvigruppide esindajatega. Komisjoni eelmise perioodi awandes on
uksikasjahikult kajastatud komisjoni jOupingutused GRECO IV hindamisvooru käigus
Kuna komisjoni ettepanek kehtestada
parlamendile antud soovituste elluviimiseks
lobitegemise hea Lava Riigikogu hiikmetele ei leidnud 2016. aasta kevadistungjargul Riigikogu
vanematekogus toetust, tOOtas komisjon 2017. aasta kevadistunargu1 valja omapoolsed
soovitused Riigikogu liikmetele suhtlemisel huvigruppide esindajatega. Soovitusi välja
tOOtades on erikomisjon teadvustanud Riigikogu kaalukat rolli huviruhmi puudutavate otsuste
langetamisel ning lahtunud soovist kaasa aidata seadusloome Iabipaistvuse suurendamisele ja
huvirOhmade vOrdsele kaasamisele seadusandlikku protsessi. Soovitused sisaldasid
alljargnevaid kaitumissoovitusi ,,tee nii /ära tee seda” vormis:
.
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Komisjoni istungi protokoll nr 48, 09.01.2017.
Komisjoni istungi protokoll nr 49, 16.02.2017.
Komisjoni istungi protokoll nr 50, 23.01.2017.
Komisjoni istungi protokoll nr 55, 06.03.2017.
Komisjoni istungi protokoll nr 56, 13.03.2017.
36 Komisjoni istungi protokoll nr 59, 10.04.2017.
“
http://www.riiikou.ee/wnems/wp.content/upIoads/2015/03/2O16_06_16-Riiaikoau-KVEK-teuevuseVt
%C3%BClevaade-mai-2015-juuni-2016.pdf 1k 4—7
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TEE Nil
ARA TEE SEDA
1. Kobtudes huviruhmade esindajatega, uuri
välja, milliseid huve nad esindavad ja kes neid
rahastab. Kui vaja, kUsi täpsemat teavet.
1. Asa jäta tahelepanu pööramata sellele,
LobitOOd vOivad teha paijude elukutsete
millised motiivid on neil, kes taotlevad
esindajad, sealhulgas advokaadid ja
konsultandid, kes tegelevad sellega kas era-, kokkusaamist voi kutsuvad Sind uritustele.
avalikes vOi kollektiivsetes huvides.

2. NOua, et huvirUhmade esindajad teataksid
kirjalikult ette kohtumise eesmärgi, osalejate
nimed ja arutelu teema fling annaksid asjaga
seonduvat taustateavet.
3. Enne konkreetse eelnOu vOi teema amtelu
komisjoni istungil anna komisjoni liikmetele
teada, kui Sinu poole on poOrdunud
huviruhma esindaja, ja pain see kanda
komisjoni istungi protokolli.
Nendest kohtumistest huviruhmade
esindajatega, mis ei ole seotud Sinu komisjoni
tOöga, anna teada fraktsiooni esimehele.
4. Hinda, kas Sinu erahuvide ja avaliku huvi
vahel voiks tekkida konflikt, ja seda, kuidas
Sinu suhtlemist vOidakse tajuda.
5. Ettevaatus pole kunagi liiast. Kui kahtled,
pea kellegagi nOu, ja kui otsustad tegutseda,
lisa dokumentidele selgitus.

2. Ara vOta vastu kutseid kohtumistele vöi
Uritustele, mis vUivad panna Riigikogu
delikaatsesse olukorda.

3. Am suhtle konkreetse huvirühma
esindajaga, kaalumata teistele ruhmadele
samasuguse voimaluse andmist.

4. Ara jaga teavet, mida Sul ei ole Oigus
jagada, ega väärkasuta konfidentsiaalset
teavet.
5. Ara tee ega utle midagi, mida vOib kasitada
huvirfihmade esindaja erikohtlemisena.

6. Am jäta huviruhma esindajale muijet, et
mingi konkreetne soovitus, mOte vOi teave
vOib olla vOi on otsuse tegemisel määrava
tähtsusega.
7. Am kasuta huvirfihma esindaja
7. Pea kinni korraliku dokumenteerimise
kulalislahkust, vOOrustamist ja soodustusi
tavast, sealhulgas pane kirja kohtumise
hoolikalt järele mOtlemata ja kaalumata, kas
kuupaev ja koht, osalejate nimed ja arutusel
see on kooskOlas kehtivate reeglitega.
olnud küsimused.
8. Ara vOta vastu kingitusi, mida ei saa
käsitada kui uheselt mOistetavat tavapärast
lobitegemise
viisist
8. Teata vastuvOetamatust
viisakusavaldust ning mis ei ole kooskOlas
korruptsioonivastasele erikomisjonile.
kehtivate reeglitega.38
6. Tee huvirühmade esindajatele ettepanek
väiteid vOi esitlusi pärast kohtumisi vOi
telefonikonelusi kirjalikult pOhjendada.

Vt Korruptsioonivastase seaduse

§

4.
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Samuti tOOtas komisjon välja näidiskaasused voimalikest huvide konflikti juhtudest, mis vOivad
Riigikogu liikme tOös ette tulla, ja pani kirja omapoolsed soovitused, kuidas nuisugustes
olukordades toimida.
Riigikogu liikmetele suunatud soovitused huvirilhmadega suhtlemisel ja naidiskaasused
voimalikest huvide konflikti juhtudest kiideti heaks komisjoni 29. mai 2017. aasta istungil39 ja
on avalikustatud Riigikogu veebilehel.4°
Lisaks eespool margitule on komisjon veel:
•
•
•
•

Iäbi vaadanud komisjonile laekunud 13 margukirjad ja saatnud välja 7 algatuskirja;
kinnitanud komisjoni tegevuse ülevaate (12. september 2016—5. juuni 2017).
Komisjoni esimees Artur Talvik kohtus septembris 2016 Austria kohtunike ja
majanduskuritegude fling korruptsioonivaldkonna prokuroride delegatsiooniga.
8. juunil toimub Artur Talviku kohtumine Moldova Vabariigi avalike institutsioonide
esindajate delegatsiooniga, et tutvustada neile erikomisjoni toad.

Käesolev ulevaade on läbi vaadatud ja kinnitatud komisjoni 5. juuni 2017 istungil ja
esitatakse Riigikogule.

C.
Artur Talvik
Erikomisjoni esimees

Komisjoni istungi protokoll nr 63, 29.05.2017.
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