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Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni tegevuse ülevaade

(mai 2015 —juuni 2016)

Rilgikogu XIII koosseisu korruptsioonivastane erikomisjon (edaspidi komisjon) moodustati
Riigikogu 7. mai 2015. aasta otsusega (RT III, 12.05.2015, 3) Riigikogu kodu- ja tookorra
seaduse fling korruptsioonivastase seaduse (RT 1, 24.03.2016, 5) alusel nendes Oigusaktides
nimetatud üiesannete tditmiseks.

Riigikogu otsuse kohaselt kuuluvad komisjoni koosseisu jargmised Riigikogu liikmed: Artur
Talvik (komisjoni esimees) , Raivo Aeg (komisjoni aseesimees), Ants Laaneots, Jaanus
Karilaid, Jaanus Marrandi ja Raivo Poldaru.

Komisjoni Iiikmete asenduslükmed on vastavalt Jun Adams, Kalle Muuli, Johannes Kent,
Kersti Sarapuu, Helmen Kuttja Arno Slid.

Komisjoni ulesanded ja oigused tulenevad korruptsioonivastase seaduse §-st 9.

Komisjon teostab panlamentaarset järelevaivet korruptsioonivastaste meetmete rakendamise
ule, arutab omal algatusel KVS-i § 13 bikes 1 nimetatud ametHsikute vOimalikke
korruptsioonijuhtumeid ja annab nende kohta hinnanguid, teostab jarebevalvet Rilgikogu
liikmete tegevuspiirangutest kinnipidamise ule, teavitab Rilgikogu ja avalikkust oma
korruptsloonivastase tegevuse tuiemustest ning taidab muid seadusest tulenevaid üiesandeid.
KVS-i § 15 bike 1 punkti 1 alusel on erikomisjonil voi tema volitatud ametlisikul ainuOigus
kontroibda seaduse § 13 bike 1 punktis 1 nimetatud ametiisikute dekbaratsioone ning punkti 2
kohaseit oigus kontrollida koiki registnile esitatud dekiaratsioone.

Komisjonil on oma tOo tegemiseks Oigus isikuid vabja kutsuda ning tutvumiseks andmeid ja
dokumente nOuda, samuti kaasata oma tOosse eksperte.
Komisjoni volitused kestavad XIII Rilgikogu volituste bopuni.

Aruandeperioodil on komisjon pidanud 34 istungit. 2 Oluilsimad kdsitletud teemad olid
järgmised.

Komisjoni esimeesja ascesimees vault 2015 aasta 11. mai istungil.
2 Ritgikogu istungjarkudc vahelisel perioodil 11.06 2015 1309.2015 komisjoni istungeid ci toimunud
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Parlamcntaarsed kuulamised ja korruptsioonivastaste meetmete rakendamisejärelevalve

Aruandeperioodil korraidas komisjon mitmeid kohtumisi ja parlamentaarseid kuulamisi.

Nh kohtuti 1. juunil 2015 valjasoiduistungi ajal Keskkriminaalpoiitsei juhi Marko Tibari ja
korruptsioonikuritegude büroo juhi Math Ombieriga. Kohiumise eesmãrk oil saada ulevaade
Keskkriminaalpolitsei tegevusest korruptsioonikuritegude ennetamisel ja tOkestamisel.
Kobtumise kaigus toodi välja korruptsioonikuritegude riskid, millie tuvastamiseni on joutud
austate vaitel tehtud analUOsi tuiemusena. Valdav osa voimalikest kuritarvitustest seondub
kohalike omavalitsustega: iga neija aasta tagant toimuvad valimised, miiiiega vOib kaasneda
soodsate omakasuliste otsuste langetamine, eelaiwevahendite kasutamine valimisagitatsiooni
tegemisel, samuti mittesihipäraste eeiarvevahendite kasutamine omakasu ajendil. Paiju
probleeme on olnud ka Oppeasutustes, kus on täheldatud eelarvevahendite kasutamist isiklikuks
otstarbeks. Maanteeametis nähakse korruptsiooni tekkimise riski nil riigihangete iäbiviimisel
kui ka raha vaarkasutamisei, samuti on ette tulnud autojuhiiubade taotlemisel eksamineerijate
väArkaitumist fling soiduvahendite tehnoüievaatuse tegemisel altkäemaksu maksmist.

Korruptsioonikuritegude buroo on seadnud oma töOs Uheks prioriteediks inimeste teadlikkuse
tOstmise, et kuritegelikku käitumist ära hoida. Buroo ametnikud korraldavad arvukalt koohtusi,
kus koohtajateks on peale bflroo töötajate ka Rahandusministeeriumi ametnikud ja nende
asutuste esindajad, keflel on oigus kasutada Euroopa Lildu rahaiisi vahendeid.

14. septembril 2015 kohtuti riigi peaprokurori Lavly Perlingu ja Kaitsepoiitseiameti
peadirektori Arnold Sinisaluga. Kohtumise eesmark oil saada teavet AS Tallinna Sadama
juhatuse Iiikmetele Am Kaijurannaie ja Allan Kiilile esitatud kormptsiooniga seonduvate
kahtiustuste aluseks olevate asjaolude kohta.

21. septembril 2015 toimus kohtumine Oiguskantsier Ufle Madisega, mille eesmflrk oil saada
arvamus Riigikogu liikmete osaiemise kohta nigh osaiusega ariuhingute nOukogus ja seile
kooskola kohta pohiseadusega.

28. septembrii 2015 toimus kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaluga, et saada
informatsiooni ,.Korruptsioonivastasest strateegiast aastateks 2013—2020” ning selle
rakenduspiaanis 2015. aastaks kavandatud tegevustest. Uhtlasi soovis komisjon saada
informatsiooni, kui kaugeie on joutud Justlitsministeeniumi 2015. aasta toöplaanis kirjas olnud
kormptsioonivastase seaduse muudatuste eelnOuga.

12. oktoobril 2015 kohtuti riigikontrolor Alan Karisega. Kohtumise eesmärk oh kuuiata
niigikontrolöri seisukohta nigh osalusega ariuhingute majandamise suhtes. Komisjon soovis
teada saada rhhgikontroloni arvamust, kas niigi osalusega aniUhingute majandustegevus on
eesmängipärane ning riigi kul omaniku huvid piisavalt esindatud. Uhtlasi soovis komisjon
arutieda Oigusioome iäbipaistvuse teemal.

19. oktoobnil 2015 toimus taiendav korruptsioonivastase strateegia aiane kohtumine
Justiitsministeeniumi sefle valdkonna vastutava ametniku Kätlin-Chnis Kruusmaaga.
Komisjoniie tutvustati korruptsioonivastase strateegia 2013—2020 koostamise protsessi ja
ministeeniumide koostood strateegia rakendusplaani tegevuste koondineenimisel ja nende
täitmise tagamisel.
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23. novembril 2015 toimus komisjoni istungil Rilgikogu liikme Toomas Vitsuti omandireformi
alase margukirja labivaatamine, kusjuures istungile olid kutsutud asjaolusid selgitama Maa
ameti peadirektori asetäitja Urmas Männama ja nOunikud Toomas Kutti fling Katrin Olesk.

18. jaanuaril 2016 arutati komisjonis Rilgikontrolli finantsauditi osakonna peakontrolöri Krista
Zibo osavOtul Riigikontrolli auditit .,Rilgihangete korraldamine rilgi valitseva mOju all olevates
ariuhingutes ja rilgi asutatud sihtasutustes”.

15. veebruarii 2016 oIl kohtumine Rahandusministeeriumi asekantsieri Agris Peeduga, kes
tutvustas rilgihangete tile riikliku järelevalve teostamist. Kohtumise korraldamise ajend oil
komisjonile laekunud märgukiri, mules pOörati tähelepanu vOimalikele probleemidele Eesti
Töotukassa infosusteemide rilgihanke korraldamisel.

22. veebruaril 2016 toimus kohtumine MTU Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikme Asso Pril
ja projektijuht Anni Jatsaga, et arutada Transparency Internationali koostatava
korruptsioonitajumise indeksi teemal.

14. martsil 2016 andis Rilgikontrolli tulemusauditi osakonna peakontrolOr Tarmo Olgo
pOhjalilw fllevaate korruptsiooni vältimise meetmetest riigi äritihingutes.

16. mail 2016 toimus kohtumine rilgihalduse ministri Arto Aasaga, et saada ülevaade, kuidas
toimubjarelevalve maavanemate tegevuse labipaistvuse tile. Kohtumise korraidamise ajend oil
komisjonile edastatud AS Sebe kin, mules sooviti hinnangut Voru Maavalitsuse läbiviidud
riigihankele uhistranspordi korraldamiseks. Kohtumisel osalesid veel Rahandusministeeriumi
regionaalhalduse osakonna nOunik Mart Uusjärv ja oigusosakonna juhataja Act Sallaste,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Am Tatter
fling VOru maavanem Andres KOiv.

Aruandepenloodil on komisjon kohtunud riigi osalusega vol riigi asutatud eraOigusliku
juriidilise isiku ja valitsusasutuse esindajatega. Kohtumiste eesmark oil saada informatsiooni,
kuidas tihes voi teises organisatsioonis on ptiUtud ametlisikute korruptsioonialast teadlikkust
suurendada ja korruptsiooni ära hoida, samuti seda, kuidas on kontrollitud kohustuslest
kinnipidamist ning rakendatud sellealast sisekontrolli ja muid korruptsiooniriskide vältimise
meetodeid. Uhtlasi soovis komisjon saada Ulevaate korruptsiooni ennetamisest riigihangete
iabiviimisel.

25. jaanuaril 2016 kohtuti Rilgi Kinnisvara Aktsiaseltsi juhatuse esimehe Urmas Somelani ja
riskijuht Andres Trussiga.

11. apnillil 2016 kohtuti EttevOtluse Arendamise Sihtasutuse juhatuse esimehe Hanno Tombergi
ningjArelevalveja niskijuhtimise üksuse direktoni Tilt Tammaiga.

18. apriflil 2016 kohtuti Sihtasustuse Keskkonnainvesteeringute Keskus juhatuse esimehe
Veiko Kaufmanni ja siseaudlitoni Maria Ottessoniga.

2. mail 2016 kohtuti Kaitseministeeriumi esindajaga (arendusnOunik Enely Prei).

9. mail 2016 kohtuti Sihtasustuse KredExi juhataja Lehar Kütiga.
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Komisjonile edastatud informatsiooni kohaselt oh organisatsioonides, kehle esindajad
komisjoni istungitel osalesid, KVS-is sãtestatud nOuded taidetud. VUimaliku korruptsiooni
ennetamisel panustatakse asutuste sisekontrolli voi siseauditi osakonna tööle. TöOtajate
toölevotmisel tehakse taustakontrolhi. Tahelepanu püutakse pöörata ennetustööle ja töOtajate
teadlikkuse suurendamisele. Kehtestatud on korruptsiooni vältimist reguleerivad juhendid ja
korrad; korraldatakse teemakohaseid koolitusi ja teabepãevi. Organisatsioonides, kus
Iangetatakse otsuseid suuremate rahaliste toetuste, sh Euroopa Liidu toetuste eraldamiseks, on
sisse viidud täiendav sisemine majanduslike huvide kontrohl; otsuseid teeb kohlegiaalne
komisjon vOi komitee (EAS, SA KredEx). Riskide maandamiseks kontrolhitakse seotud isikute
andmeid. Oma huvid dekiareerivad elektroonilises huvide deklaratsioonide registris valdavalt
seaduses selleks kohustatud isikud, kuna uldjuhul on asutustes kasutusel muud korruptsiooni
vAltimise abinoud.3
Nil Kaitseministeeriumis kui ka KaitsevAes on toOkorralduse dokumentide uhe osana
kehtestatud väärkäitumisest teavitamise kord ja korvaltegevusest teavitamise kohustus. On
loodud raamistik, mis annab oigushiku aluse nouda nendest kordadest kinnipidamist.
Juurutamisel on nn valgusfooride lahenemine neijas valdkonnas: kingitused, soodustused,
korvaltegevused ja valjendusvabadus. Loetletutest kahe esimese kohta on ,,valgusfoorid” juba
valmis ja kasutuses, teiste kohta on reeglid koostamisel. ,,Valgusfoor” tahendab lahti seletatult
seda, et on kehtestatud illustreerivat materjall sisaldav juhend, kus on toodud nailed, mihlist
käitumist loetakse .,punaseks” ehk lubamatuks, mihlist ,,kollaseks”, mule puhul tuleks moelda,
kas tohib vOi ei tohi, fling mihlist ,,rohehiseks”, mis on probleemideta lubatud. Konkreetsed
näited erinevatest kaitumismahhidest on varustatud käitumisjuhistega, Tegu on teadhikkuse
töstmise ja korruptsiooni ennetuse meetmega. Umbes uks kord aastas tehakse eetikabriifinguid
kogu töotajaskonnale.

Komisjoni tegevus seoses GRECO soovitustega, Rilgikogu Iiikme hea tava täiendamiseja
lobitoö reguleerimise ettepanekud

Euroopa NOukogu korruptsioonivastane riikide Uhendus GRECO4 andis 2012. aasta detsembris
IV hindamisvooru raportis ,.Korruptsiooni ennetarnine parlamendiliikrnete, prokuroride ja
kohtunike seas” Eestile 19 soovitust. millest seitse puudutasid Riigikogu hiikmeid. Antud
soovituste täitmise kohta tuli valitsusel6 esitada 30. juuniks 2014 GRECOIe aruanne meetmete
kohta, mis on soovituste elluviimiseks rakendatud.

Riigikogu XII koosseisu komisjon sOnastas oma seisukohad GRECO pooh 2012. aastah antud
soovituste kohta komisjoni eelmiste perioodide töö uhevaadetes.7

KVS § 13 bike 3 kohaselt on seaduses loetletud juhtudel öigus kebtestada deklaratsiooni esitamise kohustus
ainultjuhul, kui ametiisikul on pädevus kasutada avalikku vahendit vöi viia lahi süüteo- voi haldusmenetlustning
puuduvad tohusamad vahendid korruptsiooniohu vältimiseks.

Group of States Against Corruption

misc aru anne_i nglise_keel es_O. pd f
‘ Eestit esindab GRECO-s Justiitsministeeriurn

vt jL wwwsHgikogte/pphllc/ijgiggu/Korruptsiooni E je’ ulevaade 01 2013-01 2014 df 1k 13;
http:/lwww.rihikoeu.ee/wncms/wp-content/upboads/2015/03/KVEK_teu ulevaade_02 2014M2_2015.pdf 1k 8-
9.
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GRECO 67. täiskogu istungil Strasbourgis 27. martsil 2015 vastuvoetud vastavusaruande8
kohasek bell Riigikogule IV hindamisvoori käigus antud seitsmest soovitusest Uks täidetuks
tàielikult ja kuus soovitust osaliselt lliidetuks. Rilgikogu tähelepanu juhiti teemadele, millega
tuleb edasi tegeleda.

Vaslavusaruande kohaselt tuJeb talendada reegield Riigikogu hikmete suhtluse kohta lobitöo
legijalega, Riigikogu llikmete kaitumisjuhiseid järeievalve ja sanktsioonide valdkonnas, luua
se)gedjajärjepidavad reeglid lubalavate kingitusle, osutalud kiilalisluhkuseja leiste soodustuste
kohta. Vastavusaruande 106. punkti kohaseit .....julgustab GRECO EestitjOupingutusijätkama,
kuna praegu on vabdav enamus Rilgikogu liikmete ausust puudutavaid soovitusi “aid osaliseit
rakendatud”. Osalisek tAidetud soovituste kobta peab Eesti andma Euroopa NOukogule
täiendavat teavet 30. septembriks 2016.

GRECO vastavusaruandes toodud analüUsi kohaselt ci olnud Ulaltoodud teemad leidnud
piisavalt kajastamist ka Riigikogu vanematekogu poolt 17. detsembril 2014. aastal
heakskiidetud Riigikogu liikme heas tavas (edaspidi: hea lava). Lobilööd kãsitievaid satteid
pidas GRECO liialt vahetohusateks ja alareguleerituteks fling uhenduse selgituse kohasell oleks
vaja kehtestada konkreetsed reeglid suhtlemise kohta kolmandate isikutega, kes pOuavad
oigusioomet mojutada, ja otsustada, kuidas avalikustada infot Riigikogu Jiikmete kohtumiste
kohta lobistidegaja bobiUritustest osavOttude kohta.

Komisjon vOttis oma teravdatud tãhebepanu aiJa ja otsustas jätkata Riigikogu XII koosseisu
komisjoni algatatud jöupingutusi Oigusboome läbipaistvuse suurendamiseks ja iobitoö reeglite
valjatootamiseks, kuna ebaaus ja läbipaistmatu bobitegevus on suur korruptsioonirisk. Parimate
praktikate ja asjaomase informatsiooni kogumiseks on abates 2015. aasta kevadistungjärgust
korraldatud hulk kohtumisi.

11. mail 2015 kohtuti MTU Korruptsioonivaba Eesti juhatuse liikmete Jaan Vare ja Asso Prii
fling projektijuht Mni Jatsaga. Kohtumise eesmärk oh saada ulevaade uuringust .LobitOO Eesti
seadusloomes. Kes, miks ja kuidas?” fling selle teemalistest poliitikasoovitustest. Tegemist on
esimese uuringuga, mule eesmärk oil analüusida huvigruppide seadusloomes osalemist.
Nimetatud uuringu korraldas ja seda rahastas Euroopa Komisjon, Iäbi vildi see 19 riigis. 2016.
aasla kevadel avabdatud bobilegevuse rahvusvahehsi standardeid tutvustasid uhingu esindalad
kornisjonile 2016. aasta 22. veebruari istungii.

8. juunil 2015 toimus kohtumine Euroopa NOukogu korruptsioonivastase rilkide ühenduse
GRECO Eesti esindajatega, kus aruati detailselt IV hindamisvooru vastavusaruannet ja
kavandati tegevusi, kuidas aidata kaasa esitatud soovituste tairmisele.

28. septembril 2015 toimus kohtumine justiitsminister Urmas Reinsaiuga, et saada
informatsiooni. kui kaugeie on jOutud Justiitsministeeriumi 2015. aasta tOöpbaanis kirjas obnud
huvirUhmadele hea lava vöi lobireeghte viiljatOotamiskavatsusega. °

mise_aruanne_inglise_keeles_O.pdf
Kohwmisel todeti, et Justiitsministeeriurni töäplaanis olev lobitoo reguteerimine Uldisemalt pole enam

ministeeriumi prioriteetide hulgas.
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12. oktoobril 2015 anti komisjoni istungil ulevaade 6. oktoobril peetud MTU
Korruptsioonivaba Eesti korraldatud seminarist ,,Lobitoo miks ja kuidasT’ ja seal toimunud
arutelust.

26. oktoobril 2015 toimus kohtumine Euroopa Komisjoni endise asepresidendi ja Euroopa
Komisjoni voliniku SUm Kallasega. Kohtumise eesmark oil tutvuda Sum Kaliase kogemustega
seadusloomeprotsessi labipaistvamaks muutmisel Euroopa Komisjonis fling kuulata tema
arvamust iobitoO reguieerimisest, lobiregistri loomise poolt- ja vastuargumentidest Eestis.

16. novembril 2015 kohtuti Euroopa Parlamendi liikme Indrek Tarandiga, et saada vahetut
informatsiooni Euroopa Parlamendi liikrnete käitumisjuhendist, lobireeglistikust, lobiregistrist,
samuti kingituste registrist.

2015. aasta sugisistungjärgu lOpuks joudis komisjon järeldusele, et RUgikogu peab ise
kehtestama sisemised reeglid lobimise heast tavast, mis oleks küitumiskultuuri tOstmise aluseks
ning kus vaijenduks selgelt, kust algab varjatud lobi ja millisest purist on käitumine läbipaistev.
Komisjon ei pidanud otstarbekaks nimetatud valdkonna reguleerimist rangeit seadusega, vaid
toetas pehmema eneseregulatsiooni tee valikut.

Komisjon pOordus 2015. aasta novembris Riigikogu juhatuse poole kirjaga j, mules
vaijendas omapoolset valmisolekut puuduolevate regulatsioonide väljatootamiseks ja avaldas
samas soovi saada juhatuse seisukohta, kas kOnealuste reeglitega tuieks täiendada Riigikogu
iiikme head tava voi tootada välja eraldi regulatsioonid (korrad), mis kinnitab kas juhatus vOi
kiidab heaks vanematekogu. Juhatus juigustas komisjoni nimetatud teemaga tegelemisel.

Lobiteemaga seotud arutelud aigusloome labipaistvuse suurendamiseks jatkusid komisjonis
2016. a 7. märtsi istungil, kuhn oh kutsutud ka vandeadvokaat MIar Joks. Sellel kohtumisel
soovis komisjon arutada teemal, kas Oigusioome protsess on pUsavalt iäbipaistev, kas
Oigusaktide eelnoude menetiemise protsessi on piisavalt kaasatud kolmandaid isikuid ning kas
eelnOusid koostades on iäbi viidud nOuetekohased mOjude analuusid.

Komisjoni 2016. aasta 21. märtsi ja 4. aprilli otsuse alusel koostas komisjon RUgikogu lUkme
hea tava taiendamise projekti, mules oh arvestatud GRECO IV hindamisvoorus antud soovitusi.
Hea tava täiendati punktidega nil hobireeglite, huvide konflikti kui ka vOimalike sanktsioonide
kohta, kui hea tava reegheid eiratakse. Koostatud projekt edastati kooskOlastamiseks kOikidele
fraktsioonidele. Uhtlasi valjendas komisjon seisukohta, et hea tava muutuks koikideie
Riigikogu hikmetele siduvamaks, kui iga uus RUgikogu koosseis hea tava uuesti vastu vOtab
vol heaks kUdab. Fraktsioonidelt iaekunud vastuseid käsitles komisjon oma 2. mai istungih ja
pärast projekti muudatuste tegemist otsustati materjahid, sh ,,RUgikogus lobitOö tegemise hea
tava projekt” edastada heaks kiitmiseks vanematekogule.11

RUgikogus lobitOO tegemise hea tava projekt sisaldas uheksat punkti:

Vt 25. november 2015 nr 2-11/15-12/1
“Vt 3. mal 2016 kin nr 2.11/16-8/l2ja 2. jouni 2016 kin nn 2-11/16-8/14.



P KOGU

1. Parlamendilobismina mOistetakse lobisti suhtlust parlamendiga kolmanda isiku vol enda
huvides, et mOjutada Oigusloomet ja seadusandja olsuseid. Lobist on nil füüsiline kui juriidiline
isik, kes tegeleb lobitooga kas era-, avalikes voi kollektiivsetes huvides.
2. Riigikogu liige teavitab lobisti, et lobist annaks ausalt ja avatult Riigikogule teada, keda ta
esindab ja kelle huvides soovib Oigusloomet mOjutada.
3. Riigikogu Iiige teavitab lobisti, et lobist jagaks teavet vördselt koikidele Rilgikogu liikmetele,
söltumata nende poliitilisest kuuluvusest. Lobistile antud ja temalt saadud leave avalikustatakse
Riigikogu kodulehel. Teave ci tohi olla ebaOige ega kallutatud.
4. Riigikogu lüge teavitab lobisti, et lobist hoiduks lobitood tehes reklaami, turunduse ja
müügiga seotud tegevusest.
5. Riigikogu Liige tagab lobistidele vordsed voimalused Oigusloomeprotsessis osalemiseks.
6. Riigikogu liige vOimaldab lobistil esitada ja kaitsta oma seisukohti. Riigikogu komisjon
tagab vöimalusel lobistile suulise ärakuulamise komisjoni istungil. Kui lobistile ei anta
vöimalust suuliselt kaitsta oma seisukohti komisjoni istungil, teavitatakse sellest lobisti
pohjendatud seisukohaga mOistliku aja jooksul.
7. Riigikogu liige labtub suhtlemisel lobistiga rahva ja riigi huvidest ning valdib olukordi, mis
seavad kahtiuse alla tema aususe ja erapooletuse.
8. Riigikogu liige annab teistele komisjoni liikmetele komisjoni istungil teada, kui tema poole
on pöordunud lobist. Teave kantakse komisjoni protokolli Riigikogu liikme taotluse alusel.
9. Riigikogu liige hoidub oma tOöfllesannete kãigus saadud konfldentsiaalse informatsiooni
avalikustamisest.

Nimetatud projektid olid arutusel vanematekogus 8. juunil 2016, kus komisjoni esimees
tulvustas komisjoni ettepanekuid. Vanematekogu ci toetanud Riigikogu hikme hea lava
taiendamise ettepanekuid ning otsustas, et Riigikogu liikme hea lava ci avata muutmiseks.
Riigikogu Iiikmetele lobireeglite kehtestamisega seonduvalt toodi välja aga vajadus esmalt
defineerida lobitOö mOiste ja pohimotted seaduse tasemel. Seega ei leidnud vanematekogus
toetust komisjoni poolne ettepanek valida Riigikogu hikmetele enesereguleerimise tee ja
satestada sisemised reeglid, mida Riigikogu liikmed peaksid jalgima huvigruppidega
suhtlemisel.

Komisjon on endiselt seisukohal, et hea lobi tava on kindlasti vajalik avatud demokraatia
arendamiseks,jajätkab selle teemaga edasi tegelemist sugisistungjärgul.

Huvide deklaratsioonide kontrollimisest

KVS-i § 13 lOike 1 punktis 1 on loetletud ametiisikud’2, kelle huvide deklaratsioonide
kontrollimise ainuOigus § 15 IOike 1 punkti I kohaselt kuulub komisjonile vOi tema poolt
volitatud ametiisikule. Samas on komisjonil öigus kontrollida ka kOiki teisi registrile esitatud
deklaratsioone. Aruandeperioodil juurutas komisjon deklaratsioonide kontrollimise
pOhimatted. Kontrollitoiminguid tegema volitati komisjoni ametnikud, samas määrati
komisjoni otsusega kindalaks kontrolli eesmärk ning kontrollimise üldised kriteeriumid, kelle
deklaratsioone ja mis ulatuses kontrolhtakse. Pärast kontroflitoimingute tegemist koostasid
ametnikud kokkuvötte kontrolli toimingutest, mule tulemused komisjon oma istungil sisuliselt
läbi vaatas ja tegi vastava otsuse. Komisjoni otsuse alusel kandis kontrollija kontrolli tulemuse
huvide deklaratsioonide registris kontrollija protokolli, millega flhtlasi teavitati kontrollimisest
nii registrit kui ka dekiaranti.

2 Vabariigi president, Riigikogu Ilige, Vabariigi Valitsuse Iiige, kohtunik, riigikontrolOr, Oiguskantsler, Eesti
Panga juhtorgani Iiige, Vahariigi Presidendi Kantselei direktor, Riigikogu Kantsclei direktor, valitsusasutuse juht,
ministeerium kantslcr. Riigikantselei direktor.
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2015. aasta 7. detsembri istungil otsustas komisjon kontrollida 48 Riigikogu Iiikme
deklaratsiooni. Vailmisse vailti need Riigikogu praeguse koosseisu liikmed, kes kuulusid ka
XII Riigikogusse. Lahteulesandeks seati 2014. ja 2015. aasta huvide deklaratsioonide
registrisse esitatud andmete täitmise korrektsuse kontrollimine, kusjuures varaliste kohustuste
dekiareerimise kontroflimisel ning moOdunud aastal valduses olnud soidukite ja muu vara
dekiareerimise kontrollimisel tuli andmeid vOrrelda 2012. ja 2013. aasta Riigi Teatajas
avaldatud majanduslike huvide deklaratsioonide andmetega. 13 Möodunud kalendriaasta
korvaltegevuste kontrollimisel tuli andmeid pisteliselt vorrelda äriregistris toodud andmetega,
liisingukohustuste olemasolu vOi nende puudumise üle otsustamisel oh vOimalus kasutada
Riigikogu Kantselei finantsosakonna kasutuses olevaid andmeid.

14. detsembri istungil vaatas komisjon Iäbi üheksa Riigikogu liikme deklaratsiooni
kontroflimise tulemused ja seoses deklaratsioonides esinenud puudustega otsustas viiele
Riigikogu hikmele teha ettepaneku esitada detsembrikuu jooksul uus täpsustatud andmetega
2015. aasta deklaratsioon. See ettepanek kanti registris kontrollija protokolli ja informeeriti ka
dekiarante. Ulejaanud 2015. aasta 7. detsembri otsuse alusel läbi viidud deklaratsioonide
kontrolli tulemused vaadati Iflbi komisjoni istungitel 11. ja 18. jaanuaril fling moned ka 25.
jaanuaril.

Seega kontrolliti 2015. aasta 7. detsembri otsuse alusel kokku 49 Riigikogu liikme osas 105
deklaratsiooni.

2016. aasta 11.jaanuari komisjoni istungi otsuse alusel otsustati kontroflida 51 deklarandi 2015.
aastal esitatud deklaratsioone, kusjuures valimisse Iülitati need Riigikogu liikmed, kes osutusid
esmakordselt Riigikogusse valituks. Nimetatud deklaratsioonide kontrohi tulemused arutati
Iabi komisjoni 25. jaanuari 8. ja 25. veebmari istungil.

Riigikogu liikmete deklaratsioonide kontrollimisel tuvastati registrikannetes jargmised
korduvad puudused: mãrkimata voi puudulikult olid miirgitud eelmisel kalendriaastal
villjaspool ametikohustusi tehtud kOrvaltegevused (naiteks mittetulundusühingu voi sihtasutuse
juhatuse Iiikmeks olek); kajastamata oh jãänud deklaratsiooni täitmisele eelnenud aastal
dekiarandi valduses olnud kinnisasi (valdavalt üflrikorter Tallinnas), deklaratsiooni taitmisele
eelnenud aastal dekiarandi valduses olnud riiklikusse registrisse kantud soiduk (valdavalt
hiisinguautod) voi varahised kohustused kolmandate isikute ees (liisingukohustus; pangalaen).
Riigikogu liikmeteht saadud selgituste kohaselt oh tegemist inimhiku eksituse voi hihtsaht
tahelepanematusega.

Komisjon vöttis oma 4. aprilli istungil vastu otsuse kontrohlida registrist riigikohtunike
2015. aasta deklaratsioone (20 deklaratsiooni), kusjuures varahiste kohustuste kontrolhimisel
otsustati vajadusel vorrelda andmeid varem esitatud deklaratsioonidega ja kOrvaltegevuse osas
andmetega äriregistrist. Nimetatud deklaratsioonide kontrolli tulemused vaadati komisjonis hibi
18. aprihhi ja 2. mai istungih. Komisjon tuvastas, et kolmeh juhuh olid markimata andmed eehmisel
kahendriaastal vähemalt kahe kuu jooksul valduses ohnud Iiisitud soiduauto kohta, uhel juhul
vahduses olnud kinnistu kohta ja neljah juhul mOOdunud kalendriaastal mittetulundusuhingu
juhatuse hiikmeks oheku kohta. Uhel juhul oh mãrkimata jãänud varahine kohustus
krediidiasutuse ees.

Kuni 2014. aastani csitati majanduslike huvide deWaratsioonid paberkandjal ja avalikustamisele kuuluvad
andmed avaldati Riigi Teataja Lisas.
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16. mai istungil otsustas komisjon kontrollida riigikohtunike 2016. aasta deklaratsioone
(22 deklaratsiooni). Kontrolli tulemused vaatas komisjon Jabi 30. mai ja 6. juuni istungil.
Komisjon tuvastas, et üks riigikohtunik esitas 2016. aasta deklaratsiooni kahepäevase
hilinemisega ja kahel juhul olid kajastamata andmed eelmisel kalendriaastal vähemalt kahe kuu
jooksul dekiarandi valduses olnud liisitud soiduauto kohta.

Kokku kontrolliti aruandeperioodil 123 deklarandi osas 196 huvide deklaratsiooni.

2016. aasta veebruaris pöordus komisjon justiitsministeeriumi kui huvide registri vastutava
tOötleja poole ettepanekutega14, taiendada enne uue regulaarse dekiareerimise perioodi algust
(so maiks 2016) registri tehnllises lahenduses kontrollija vaadet nOnda, et saaks paralleelselt
mitme deklaratsiooniga töOtada samaaegselt. Praeguse süsteemi kasutamine, mis voimaldab
avada ainult uhe deklaratsiooni korraga, on pohjendamatult ajamahukas. Sama ettepaneku tegi
komisjon ka deklaratsiooni Uiitja vaate osas. Deklaratsiooni koostamise ajal ka eelmise
perioodil koostatud deklaratsiooni avamise voimaldamine aitaks kokku hoida ja vältida nO
unustamisest tingitud vigu.

Komisjon on oma istungitel väljendanud muret ka selle ule, et 2015. aastal oH 6781 deklarandist
jatnud tahtaegselt oma huvid deklareerimata 883 isikut ja 2016. aasta 2. juuniks on 6612
kohustatud isikust tahtaegselt deklaratsiooni esitamata jatnud 1215 isikut ehk 18 protsenti
kohustatud isikiite kogu arvust.

Muud tegevused

Lisaks eespool margitule on komisjon veel:
• edastanud pOhiseaduskomisjonlle komisjoni seisukoha korruptsioonivastase seaduse

muutmise seaduse eelnOu 143 kavandatavate muudatuste kohta ja esitanud kaks täiendavat
muudatusettepanekut;

• Iäbi vaadanud komisjonile laekunud 25 mãrgukirja ja saatnud välja 11 algatuskirja;
• kinnitanud komisjoni tegevuse ulevaate (mai 2015 —juuni 2016).
• Komisjoni esimees Artur Talvik osales 12. oktoobril 2015 MU) Korruptsioonivaba Eesti

korraldatud seminaril ,.LobitOO miks ja kuidasT’.
• Komisjoni aseesimees Raivo Aeg osales 20.—21. oktoobril 2015 Prahas toimunud konverentsil

..Korruptsiooni ja rahapesu vastu voitlemise ning kuritegeliku vara tagasivOitmise
arengusuundumused Euroopas”.

• Komisjoni kutsel ja vOOrustamisel oh Riigikogus 30. maist kuni 3. juunini 2016 staeerimas
Ukraina Ulemraada korruptsioonivastase ennetustOO ja vOitluse komisjoni ametnik Jekaterina
Vinevskaja.

Käesolev ülevaade on läbi vaadatud komisjoni 13.juunija 16. juuni 2016 istungitel ja esitatakse
Rhgikogule.

Artur Talvik
Erikomisjoni esimees 16. juuni 2016
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