Rilgikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ulevaade
(13. juuni 2018—18. veebruar 2019)

Riigikogu XIII koosseisu korruptsioonivastane erikomisjon moodustati Riigikogu 7. mai 2015.
aasta otsusega Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse § 19 ja korruptsioonivastase seaduse § 9
alusel nendes oigusaktides nimetatud ulesannete täitmiseks. Komisjoni esialgses koosseisus on
tehtud muudatusi vastavak Riigikogu 15. detsembri 2016. aasta, 7. mai 2017. aastaja 12. juuni
2018. aasta otsusele.
Aruandeperioodil kuulusid komisjoni koosseisu: Artur Talvilc (komisjoni esimees)’, Anneli Ott
(komisjoni aseesimees), Mart Helme, Ants Laaneots, Jaanus Marrandi ja Mart Nutt.
Komisjoni liikmete asendusliikmed olid vastavalt: Jun Adams, Toomas Paur, Martin Helme,
Johannes Kert, Helmen Kuttja Priit Sibul.
Komisjon teostab panlamentaarset järelevalvet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise
tile, arutab omal algatusel KVSi § 13 löikes 1 nimetatud ametiisikute vOimalikke
korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teostab jänelevalvet Riigikogu
Iiikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise tile ning teavitab Riigikogu ja avalikkust oma
tegevuse tulemustest. KVS-i § 15 bike 1 punkti 1 alusel on enikomisjonil vOi tema volitatud
ametiisikul ainuOigus kontrollida seaduse § 13 bike 1 punktis 1 nimetatud ametiisikute
deklaratsioone fling punkti 2 kohaselt Oigus kontrollida kOiki registrile esitatud deklaratsioone.
Komisjonil on oma töU tegemiseks öigus isikuid välja kutsuda fling tutvumiseks andmeid ja
dokumente nOuda, samuti kaasata oma tUOsse eksperte.
Komisjoni volitused kestavad XIII Riigikogu volituste lOpuni.
Aruandeperioodil on komisjon pidanud 16 istungit fling osalenud tihel valjasOiduistungil.
KVS-i § 13 lOike 1 punktis 1 on loetletud ametiisikud 2 kelle huvide deklanatsioonide
kontrollimise ainuOiaus § 15 lOike 1 punkti 1 kohaselt kuulub komisjonile vöi tema pooh
volitatud ametiisikule. Aruandepenioodll btihtus komisjon deklaratsioonide kontrollimise
senistest pOhimOtetest. Kontrollitoiminguid tegema volitati komisjoni nOunik, samas mtiärati
komisjoni otsusega kindalaks kontrolli eesmark fling uldised kriteeniumid, kelle deklaratsioone
ja mis ulatuses kontrollitakse. Parast asjaomaste toimingute tegemist koostas nOunik
kokkuvotte kogu kontroflist, mule tulemused komisjon oma istungib sisuliselt labi arutas ja
nende kohta otsuse vormistas. Komisjoni otsuse alusel kandis nounik kontrolli tulemused
huvide deklaratsioonide registris kontrollija protokolli, miblega uhtbasi teavitati kontrollimisest
nii registrit kui ka deklaranti.

Komisjoni esimees ja aseesimees valiti 2018. aasta 13. juuni istungil, protokoll nr 105.
Vabarilgi president, Rilgikogu Huge, Vabariigi Valitsuse Huge, kohtunik, rilgikontrolor, ôiguskantsler, Eesti Panga
juhtorgani liige, Vabariigi Presidendi Kaniselci direktor, Riigikogu
ministeeriumi kantsler, Rilgikantselei direktor.
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17. septembri istungil vaatas komisjon läbi Riigikogu liikmete poolt 2018. aastal esitatud
deklaratsioonides kajastatud varalised kohustused teiste isikute ees. Kontrolliti kOikide
Riigikogu liikmete andmeid, kusjuures toimingu aluseks vOeti Riigikogu koosseis seisuga
06.06.2O18. Samuti vOrreldi esitatud andmeid varasematel aastatel esitatud deklaratsioonide
andmetega fling analuflsiti laenude tagasimaksete süsteemsust tewikuna perioodil 2015— 2018.
Analüusi tulemusena ilmnes, et uldises plaanis on laene korrapäraselt ja sustemaatiliselt tagasi
makstud. Kolmel Riigikogu liikmel ei olnud varaline kobustus 2018. aastal dekiareeritud.
Komisjon edastas neile selle kohta järelepärimise ja palus neil hiljemalt kuu aja jooksul
parandatud ja varskendatud andmetega deklaratsioon esitada. Kontrolli läbiviimisel selgus muu
hulgas, et kahel Riigikogu liikmel oh selleks ajaks 2018. aasta deklaratsioon uldse esitamata.
Ka neile saatis komisjon järeleparimise kirja. Nende Riigikogu hlikmete esitatud 201$. aasta
deklaratsioonide kontrollimise tulemused vaatas komisjon labi oma 12. novembri istungil.5 Too
käigus selgus ka, et kaheteistkümnel Riigikogu liikmel oh huvide deklaratsioon esitatud
hilinemisega.
24. septembril arutas komisjon labi Vabariigi Valitsuse liikmete ja vabariigi presidendi 2018.
aasta huvide deklaratsioonide kontrolli tulemused.6 Oh selgunud, et kaks valitsuse liiget oh
deklaratsiooni esitanud hilinemisega, kahel valitsuse liikmel oh dekiareerimata nende valduses
olnud kinnisasi ja uhel valitsuse hiikmel tema valduses olnud soiduk.
Samal istungil analuüsis komisjon ka VabarHgi Valitsuse hiikmete pooh 2018. aasta huvide
deldaratsioonis kajastatud rahalisi kohustusi krediidiasutuste ja teiste isikute ees. Komisjon
jOudis järeldusele, et laenude kajastamine ja tagasimaksmine on toimunud korrapäraselt,
kOrvalekaldeid ja kUsitavusi ei esinenud.
22. oktoobri istungil vaatas komisjon läbi ministeeriumite kantslerite fling Politsei- ja
Piirivalveameti peadirektori 2017. ja 2018. aasta dekharatsioonide kontrollimise tulemused.7
Kokku kontrolliti 32 deklaratsiooni. Selgus, et kuuel juhul oh kajastamata liisingukobustuse
rahaline suurus deklaratsiooni esitamise seisuga, kahel juhul eelmisel kalendriaastal dekiarandi
valduses olnud kinnisvara ja kolmel juhul eelmisel kalendriaastal dekiarandi valduses olnud
sOiduauto andmed.
Parlamentaarsete kuulamiste ja korruptsioonivastaste meetmete rakendamise järelevalve
raames korraldas komisjon kohtumisi en institutsioonide ja koostOOpartnerite esindajatega.
15. oktoobrih kohtus komisjon riigikontrolOr Janar Hohmiga8. Komisjon soovis saada uue
riigikontrolori hinnangut Riigikontrolhi staatuse kohta Eestis ning tema arvamust auditite
ajakohastamise toOriistadest ning Riigikontrolhi vohitustest Finantsinspektsiooni osas. Samuti
olid arutlusel Riigikontrolli toophaanis olevad ja kavandatavad auditid, sealhulgas
Kaitseministeeriumi ja sehhe haldusala auditite korraldamisega seotu.
2018. aasta detsembris tutvus komisjon pObjahikult Riigikontrolhi kontrohliaruandega
,,Omavahitsuste teavitustegevus valdade ja hinnade infohehtedes”. 3. detsembrih osales
komisjoni esimees sehhe kontroihiaruande arutelul riigieeharve kontrohhi erikomisjoni istungih.1°
Auditiga sooviti binnata, kas kohahiku omavahitsuse raha eest valjaantavates valla ja hinna
infolehtedes sisahduvad sOnumid, mis 2017. aasta kobaliku omavahitsuste vohikogude valimistel
osalenud kandidaatide osavOtuh voi nende soovil on tebtud, on alati ohnud avalikes huvides ja
pohjendatud omavahitsuse Uhesannetega. Tuhi valja sehgitada, kas kandidaatidele on kohahikes
Komisjoni istungi protokoll nr 107, 17,09,2018,
RK liikmete varasemate aastate Iaenude analuOsimine on kajastatud komisjoni istungi protokollis nr 35,
12.09.2Olója nr 69, 11.09.2017.
Komisjoni istungi protokoll nr 112, 12.11.2018.
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Komisjoni istungi protokoll nr 108, 24.09.2018.
“Komisjoni protokoll ur 110, 22.10.2018.
Komisjoni istungi protokoll nr 109, 15.10.2018.
Kontrolliaruanne on awutivãrgus kättesaadav: hftps:/Iwwwsiigikontro1Leefthjd206/Audit24j4lanuaeitEE/Default.aspx
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni 3. detsembri 2018 avaliku istungi käiguga on voimalik tutvuda
Riigikogu YouTub&i kanalil https://www.youtube.com/watch?v=iHEl76jOJAo
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ajakirjanduslikes valjaannetes poliitilist mainekujundust vOi valimiskampaaniat tehtud.
Hindamise aluseks oh seadusest tulenev uldine pohimote, et omavalitsus voib oma raha
kulutada vaid avalikes huvides. Komisjon amtas koos Riigikontrolli ja Erakondade
Rahastamise Jarelevalve Komisjoni esindajatega kontrohliamannet oma 10. detsembri
istungil.’’
Arutelu tulemusena otsustas komisjon erakondade rahastamise läbipaistvuse suurendamiseks
fling jarelevalve tOhustamiseks teha Riigikogu pohiseaduskomisjonile ettepaneku algatada
komisjonis arutelu erakondade rahastamise jarelevalvemenetluse regulatsiooni vOimalike
kitsaskobtade tile.
Auditiga seotud teema arutelu jätkus 14. jaanuari kohtumisel Loksa Linnavolikogu
esimehega. 12 Sehlel kohtumisel olid fookuses ka korruptsioonivastase seaduse täitmise
meetmed, kuidas valtida huvide konflikti ning tagada Loksa omavahitsuse üksuses ametnike ja
vohikogu liikmete teadlikkus seaduse nOuetest.
Aruandeperioodil jatkusid komisjoni kohtumised en valitsusasutuste esindajatega, et saada
ulevaade korruptsiooni ennetava tOokorralduse loomisest, meetmetest fling nende tOhususest.
5. novembril tuli komisjoniga kohtuma Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea
Varrak.13 Komisjonile selgitati, et TU sotsiaalteadushike rakendusuuningute keskuse RAKE
koostatud uuningu ,,Hariduse valdkonna korruptsiooniriskid ja pettused” alusel, mis kirjeldas
Eesti haridussOsteemi korruptsiooniriske ja pakkus meetmeid nende koiwaldamiseks’4,
koostati ministeeniumis 2017. aasta suvel konkreetne korruptsiooni ennetamise tegevuskava.
Eesmark oh välja toOtada juhendmaterjalid, valtimaks korruptsiooniohtlikke olukordi. Nende
koostamisse ohid kaasatud justiits- ja siseministeeriumi, samuti Riigikontrohli ja
Kaitsepohitseiameti esindajad.
Samateemahine arakuuhamine toimus 12. novembri kohtumisel Maksu- ja Tohhiameti (edaspidi
MTA) esindajatega.’5 Korruptsiooniga seonduvate teemadega tegelemine on MTA jaoks väga
ohuhine, kuna MTA tegevussfääris esineb korruptsiooniohtlikke olukordi nil maksude
kogumisel kui ka tolli tOos. MTA sisekontrolhi osakonna tegevuse olulisimaid eesmarke ongi
korruptsiooni ennetus. Komisjonile tutvustati MTA-s rakendatavaid korruptsiooniennetuse
meetmeid.
19. novembril toimus kohtumine riigi peaprokuröri Lavhy Perhinguga, kes andis ulevaate
komisjonihe huvi pakkuvatest poolehiolevatest korruptsioonikuritegudega seotud
kriminaalmenetlustest.16 Samuti tutvustas ta prokuratuuri prioriteetseid valdkondi ning töö
tOhustamise abinOusid. Nendeks on muu hulgas kvahiteetne anahutis, menetluse digitaalsemaks
muutmine, andmemahtudega tehtava too tOhustamine, honisontaalne ja vertikaalne koostOO
ning kuritegude ennetamine.
28. jaanuarih arutas komisjon GRECO V hindamisvooru kaigus Eestihe antud soovitusi koos
GRECO Eesti delegatsiooni hiikmetega justiitsministeeriumist ning Pohitsei- ja
Piirivalveametist.17 Seekord käsithes GRECO hindamisamanne ministrite, poliitihiste nOunike
ja pohitseinike kormptsiooni arahoidmise tOhusust.’8 Uldiselt aruanne kiidab Eesti avatust ja
läbipaistvust ning Eesti korruptsioonivastase seaduse mitmekulgsust, mida täiendavad
pohjahikud veebijuhendid ja oppematerjahid. Samas peaksime tegema jOupingutusi korgemate
ametiisikute huvide konthkti tOhusamaks ennetamiseks. Eesti seadusloome protsessi veelgi
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Komisjoni istungi protokoll nr 115, 10.12.2018.
Komisjoni istungi protokoll or 116, 14.01.2019.
Komisjoni istungi protokoll nr 111,5.11.2018.
https://wn.korruptsioon.ee/sites/www.korruptsioon.ee/files/elfinderldokumendid/hvk_aruanne_oige.pdf
Komisjoni istungi protokoll nr 112, 12,11.2018.
Komisjoni istungi protokoll nr 113, 19.11.2018.
Komisjoni istungi protokoll nr 118, 28.01.2019.
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läbipaistvamaks muutmiseks tuleks Iuua korgete ametiisikute ja kolmandate osapoolte/lobistide
vahelise suhtluse reeglid fling avalikustada selliste kokkupuudete kontaktid ja sisu. Eesti sai
kokku viisteist kobustuslikku soovitust, mule täitmise kohta tuleb GRECOJe aru anda
pooleteise aasta moödudes, so 2020. aasta juunis.
11. veebruaril osalesid komisjoni hikmed julgeolekuasutuste jarelevalve erikomisjoni
korraldatud väljasöiduistungil Tallinna Vanglas.
Samuti on komisjon Iabi vaadanud aruandeperioodil laekunud märgukirjad ja neile koostatud
vastuste projektid fling tutvunud iseseisvalt Euroopa Kontrollikoja auditiga, kuidas Euroopa
Komisjon juhib tood, vahendamaks ELi kulutusi ohustavate pettuste riski19.
Komisjon tunneb head meelt, et Riigikogu vOttis tänavu jaanuaris vastu ,,Kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise
seaduse”, mule kohaselt satestatakse taiendavad meetmed konuptsiooni eimetamiseks fling
huvide konflikti vältimiseks peamiselt kohaliku omavalitsuse uksustes. Seaduse järgi on riigi
ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuste ülesanne hoolitseda selle eest, et nende nimel avalikke
ülesandeid täitvad isikud ci oleks korruptiivsete kuritegude eest karistatud. Selle seadusega saab
prokuratuur Oiguse nOuda kahtlustatavalt, suüdistatavalt vOi tsiviilkostjalt kriminaalmenetluses
sisse kuriteoga riigile, kohaliku omavalitsuse üksusele ja muudele avaliku vöimu kandjatele
tekitatud varaline kahju.
Samuti väljendab komisjon rahulolu, ci Eesti tOusis korruptsioonitajumise indeksis 18. kohale
maailmas. 100 punkti skaalal sai Eesti kaks punkti rohkem kui 2017. aastal.2° Samas väljendab
komisjon kahetsust, et vaatamata RK XIII koosseisu komisjoni pingutustele ei onnestunud
saavutada poliitilist kokkulepet lobireeglite kehtestamiseks Riigikogu liikmete suhtlemisel
kolmandate isikutega.

Käesolev ulevaade on läbi vaadatud ja kinnitatud komisjoni 18. veebruari 2019. aasta istungil
ja esitatakse Riigikogule.

Artur Talvik
Komisjoni esimees
/
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Eriaruanne ,,VOitlemine pettusega ELi raha kasutamisel: vajadus tegutseda” avaldati 10. jaanuaril 2019.

Kättesaadav veebis ffl:w.ecaeuropa.eu/et/Paaes/Doc1tem.aspx?did4HS
https://www.transparency.orLlcpi2OlS?utmcampaianCPi2Ol8&utmmediumsocial
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