RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI ERIKOMISJONI TEGEVUSE
ARUANNE
(juuli 2016 – juuni 2017)
7. mail 2015. aastal moodustas XIII Riigikogu oma otsusega Riigikogu riigieelarve kontrolli
erikomisjoni järgmises koosseisus: Mihhail Stalnuhhin (esimees kuni 22.11.2016), Jürgen
Ligi (esimees alates 13.12.2016), Olga Ivanova (aseesimees alates 13.12.2016), Jaak
Aaviksoo (liige kuni 30.08.2015), Andres Metsoja (aseesimees alates 14.09.2015 kuni
13.12.2016; liige alates 14.12.2016), Kristjan Kõljalg (liige kuni 23.11.2016), Tanel Talve,
Henn Põlluaas, Andres Ammas.
Lõppeval aruandeperioodil on toimunud 52 istungit, komisjon on menetlusse võtnud 28 uut
kontrolliaruannet ja 7 ülevaadet. Ülevaade komisjoni menetluses olnud uutest
kontrolliaruannetest ja ülevaadetest ning nende menetlemise tulemustest on esitatud käesoleva
aruande lisas.
Aruandeperioodil korraldati 4 ühisistungit ning 3 väljasõiduistungit.
23. märtsil 2017. aastal tunnustas Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liit
komisjoni liikmete poolt algatatud elektrituruseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste
seaduste muutmise seaduse eelnõu ITL-i 2016. aasta teo auhinnaga. Eelnõu vähendab
valguskaablite paigaldamise kulusid.
Kõikide komisjoni istungite aruteludel osalesid Riigikontrolli esindajad. Hea tava kohaselt on
komisjoni istungitele kutsutud vastava auditivaldkonnaga seotud ministrid, vajadusel
ministeeriumide kantslerid, asekantslerid ja teised ametiisikud.
Lisaks kontrolliaruannete arutamisele tegeles komisjon mitmete teemade ja küsimustega, mis
on olnud kaudselt või otseselt aruannetega seotud.
Ülevaade komisjonis käsitletud olulisimatest teemadest
1. Riigikontrolli tegevusest ning edasisest tööplaanist ülevaate saamiseks korraldas komisjon
väljasõiduistungi Riigikontrollis.
Komisjon otsustas saadud informatsiooni teadmiseks võtta.
2. Riigikontrolli kontrolliaruande „Haridustoetuste kasutamine valdades ja linnades“ arutelul
osalesid haridus- ja teadusminister Maris Lauri, Haridus- ja Teadusministeeriumi
planeerimise asekantsler Kadri Maasik, riigihalduse minister Arto Aas, Eesti Haridustöötajate
Liidu juhatuse esimees Reemo Voltri ning Riigikontrolli ja ministeeriumide esindajad.
Haridustoetus on suurim sihtotstarbeline toetus, mida riik omavalitsustele maksab. 2016. aasta
riigieelarves on selleks ette nähtud ca 237 miljonit eurot (s.o 14% omavalitsuse tuludest
kokku). Enamiku sellest moodustab õpetajate palgatoetus. Auditis keskenduti
õpetajate ja koolijuhtide palgatoetusele.
Auditi arutelul tõdeti, et riigieelarvest omavalitsustele õpetajate palgaks antud raha jõuab
üldjuhul õpetajateni, kuid süsteem vajaks põhimõttelist reformi. Liikuda tuleks haridustoetuse
sihtotstarbe kaotamise suunas, et muuta see omavalitsuste n-ö sildita tulubaasi osaks.
13. oktoobril 2016 edastas Eesti Linnade Liit komisjonile kirja nr 1-7/134, milles juhitakse
tähelepanu asjaolule, et arutelul edastas Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler
ebatõeseid fakte, vastates komisjoni liikme küsimusele haridustoetuse jaotuse aluseks võetud
koefitsientidele põhineva arvestussüsteemi kohta. Haridus- ja Teadusministeeriumi
asekantsler väitis arutelul, et kehtiv koefitsientide süsteem sai kokku lepitud paar aastat tagasi
ja seda tehti koostöös omavalitsusliitude ja Rahandusministeeriumiga. Kirjas väidetakse, et
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Eesti Linnade Liit ning Eesti Maaomavalitsuste Liit ei ole kunagi praeguse haridustoetuse
jaotamise aluseks oleva koefitsientide süsteemiga nõustunud ning on korduvalt oma
seisukohad esitanud Vabariigi Valitsusele, Haridus- ja Teadusministeeriumile ning
Rahandusministeeriumile.
Komisjon otsustas aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta ning selle teemaga edaspidi
tegeleda.
3. Riigikontrolli kontrolliaruannete „Ministeeriumide sõidukite majandamise otstarbekus“,
„Ametisõitudega seotud kulude seaduslikkus Rae vallas“ ning Riigikontrolli märgukirja auditi
„Omavalitsuste ja nende ühingute sõidukite rendilepingute mõju võlakoormusele“ arutelul
osalesid Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste Keskuse, Eesti Maaomavalitsuste Liidu,
Eesti Linnade Liidu ning Riigikontrolli esindajad.
Ministeeriumide sõidukite otstarbekama majandamise peamised ettepanekud:
• Tuleb läbi mõelda, mis eesmärgil ja kas üldse sõidukit ikka vajatakse ja kas seda
hakatakse piisavalt tihti kasutama.
• Tuleb läbi mõelda, millistel juhtudel on põhjendatud sõidukite sage vahetamine.
• Tuleb kehtestada sõidukite soetamiseks keskne standard.
• Tuleb üle vaadata ja korrastada sõidukite soetamise ning kasutamise regulatsioon.
• Sõidukite hankimise korraldus peab olema otstarbekas (üksik või ühine hankeleping).
• Kapitalirendi tingimustel sõlmitud lepingud tuleb raamatupidamises kohustustena
kajastada.
Peamised ettepanekud Rae vallale, et vallavalitsuse liikmed kasutaksid autosid kehtestatud
reeglite kohaselt:
• Analüüsida täiendavalt ametisõitude korraldust ja kontrollida, kas maksumaksja on
kahju kandnud.
• Kehtestada uued nõuded ametiautode hoidmise ja kasutamise ning kütusekaartide
kasutamise kohta.
Omavalitsuste ja nende ühingute sõidukite rendilepingute järelevalve peamised ettepanekud
Rahandusministeeriumile:
• Tõhustada järelevalvet kohalike omavalitsuste ja omavalitsuste arvestusüksuste
netovõlakoormuse arvestuse üle, sh juhtida auditeeritud KOV-ide tähelepanu auditi
käigus tuvastatud kapitalirendikohustuste arvamiseks netovõlakoormuse hulka.
• Koostada (omavalitsustele ja nende ühingutele) selge ning üheselt tõlgendatav juhend,
kuidas klassifitseerida lepinguid kas kasutus- või kapitalirendilepinguks. Koolitada
omavalitsusi ja nende ühinguid rendiarvestuse valdkonnas.
Komisjon otsustas aruanded ja infomatsiooni teadmiseks võtta.
4. Riigikontrolli kontrolliaruandest „Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“, Eesti Haigekassa tegevusest ning e-tervise
valdkonnast ülevaate saamiseks korraldas komisjon väljasõiduistungi Sotsiaalministeeriumis.
Arutelul osalesid Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ning Riigikontrolli esindajad.
Kontrolliaruande „Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikus“ keskenduti info- ja kommunikatsioonitehnoloogiaga seotud
investeeringute ning riigihangete korraldamise probleemidele. Ministeeriumi kantsler Marika
Priske informeeris komisjoni, et ministeerium otsib probleemidele lahendusi, kuna mured on
väga tõsised.
Eesti ravikindlustuse hetkeseisust ja tulevikuperspektiivist andis ülevaate Eesti Haigekassa
juhatuse liige Kuldar Kuremaa.
Kokkuvõttes olulisim:
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Võrreldes EL-i ja OECD riikidega on Eesti tervishoiukulude tase madal, elanikkonna
tervise valdkonnas on samas arenguruumi.
• Tööhõivel põhinev ravikindlustuse rahastus muudab tulevikus piisava tulubaasi
tagamise raskeks.
• Eesti Haigekassa finantstugevus on jätkuvalt tagatud ning haigekassa seadusest
tulenevaid kohustuslikke mahte oluliselt ületav reserv (jaotamata tulem) tagab
võimalike ühekordsete mõjude maandamiseks vajaliku puhvri silmas pidamise
nõukogu poolt kinnitatud nelja-aastase finantsplaani perioodi jooksul.
• 2016. aasta eelarvet ja haigekassa poolt kaetud tervishoiuteenuste ja ravikindlustuse
kogumahtu ei ole vaja muuta.
E-tervise valdkonnast andis ülevaate Sotsiaalministeeriumi e-teenuste arengu ja innovatsiooni
asekantsler Ain Aaviksoo.
Ministeeriumis on arutlusel järgmised fookusvaldkonnad ning nende tuumikprojektid:
• Kvaliteetsed terviseandmed ja andmetaristu.
o Kvaliteetsed terviseandmed ja andmetaristu
o Tervishoiuinfosüsteem 2.0
o Andmehõive ja mugavad kasutajarakendused
o Andmete avatud platvormi rakendamine
• Inimese osalemine terviseseisundi aktiivsel juhtimisel.
o Personaliseeritud patsiendiportaal
o Personaalmeditsiini programm
o Otsusetugi
• Terviklik juhtumikäsitlus ja organisatsioonide koostöö.
o Digisaatekirjad, -registratuur ja e-konsultatsioon
o Perearstide infosüsteemide uuendamine
o Integreeritud tervishoiu, sotsiaal- ja tööturu teenused
• Terviseteenuste tulemuslikkuse ja analüüsivõimekuse arendamine.
o Tervishoiusüsteemi tulemuslikkuse süsteemne arendamine
o Võimekus IT arenduste kvaliteedijuhtimiseks
o Võimalused teenuste ja sekkumiste tulemuslikkuse seiramiseks
o Isikustatud tagasiside võimaluste arendamine
• Kaugteenuste arendamine.
o Kaugteenuste arendamine
o Kaugteenuste osutamine
o Kaugteenuste kasutamine ennetustegevuses
Komisjon otsustas ülevaated ja informatsiooni teadmiseks võtta.
•

5. Komisjon on korduvalt arutanud Eesti Energia AS-i poolt Ruhnu paigaldatud
tuulegeneraatorite otstarbekust. Olukorra edasisi arenguid arvestades otsustati korraldada
maaelukomisjoniga ühisistung. Ühisistungil andsid Enefiti esindajad ülevaate Ruhnu
elektritootmise hetkeolukorrast ning tulevikuplaanidest. Enefiti esindajad informeerisid, et
kahe tuulegeneraatori tehniline ekspertiis on käimas, diiselgeneraatoriga elektritootmine on
olevik, tulevikus aga peaks elektrivarustuse tagama kompleksne elektritootmislahendus:
päikesepaneelid, akupangad, elektrituulikud ja diiselgeneraatorid.
Komisjonid otsustasid informatsiooni teadmiseks võtta.
6. Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega „Avalike e-teenuste kasutatavus“ ning
kuulanud ära Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Statistikaameti ning Riigikontrolli esindajad, tõdes
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komisjon, et riigi pakutavad e-teenused ei ole ühtlaselt lihtsad, kasutajasõbralikud ega
lisandväärtust pakkuvad.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks ning otsustas toetada seisukohti, et:
1.
Vabariigi Valitsusel tuleb:
• kiirendada määruse „Teabe korraldamise ja teabehalduse alused“ vastuvõtmise
protsessi;
• analüüsida haldusmenetluse seaduse, avaliku teabe seaduse, halduskoostöö seaduse jt
seotud seaduste praeguseid takistusi ja muutmise vajadusi ning selle põhjal töötada
Riigikogule menetlemiseks välja kaasaegne e-riigi haldusmenetluse korraldust
puudutavate seaduste pakett.
2.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil tuleb:
• selgitada välja, kas asutused hindavad e-teenuste pakkumisest ja arendamisest tekkivat
lisandväärtust ning infosüsteemide ja teenuste jätkusuutlikkust;
• hinnata, kas üldse ja millisel määral kasutavad teenusepakkujad oma infosüsteemide ja
e-teenuste arendamisel MKM-i väljatöötatud juhendmaterjale;
• hinnata, kas teenustele on kehtestatud kvaliteedinõuded ning mõõdikud nende
kvaliteedi hindamiseks;
• parandada riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA) andmete kvaliteeti.
3.
Statistikaametil tuleb:
• kirjeldada eSTAT-i andmekoosseis RIHA-s;
• ESTAT-i põhimäärus välja töötada, et oleks tagatud kooskõla avaliku teabe seadusega.
4.
Auditeeritud infosüsteemide omanikel tuleb:
• analüüsida infosüsteemide loomisel tulevikus tekkida võivaid kulutusi ja katteallikate
olemasolu;
• analüüsida, millist lisandväärtust e-teenused asutustele ja kasutajatele pakuvad;
• seada e-teenustele kasutatavuse eesmärgid ja mõõdikud ning hinnata e-teenuste
kasutatavust ja lisandväärtuse pakkumist regulaarselt, samuti parandada
hindamistulemustest lähtuvalt e-teenuste kvaliteeti;
• teha e-teenused kättesaadavaks vaegnägijatele ja nutiseadmete kasutajatele.
Lisaks otsustas komisjon korraldada 2017. aastal kordusarutelu.
Otsus edastati 24. oktoobril 2016. aastal kirjaga nr 2-7/16-171/2 teadmiseks Vabariigi
Valitsusele, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Rahandusministeeriumile,
Justiitsministeeriumile ning Statistikaametile.
7. Komisjon arutas koos Riigikontrolli ja Rahandusministeeriumi esindajatega aruannet „Riigi
2016. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus“. Riigi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruanne on olulises osas õige, st et aruanne kajastab õigesti ja õiglaselt
riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi majandustulemust ja rahavoogusid. Riigi
majandustehingud on olulises osas sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning 2015. aasta
riigieelarve seadusest ja selle muutmise seadusest. Kuid riigil on vaja senisest enam tegelda
eelarve planeerimise ja riigieelarve vahendite kasutamisest aruandmise parandamisega ning
likviidsusriski juhtimisega.
Olulisimad tähelepanekud:
• Riigi reservid on märkimisväärselt vähenenud.
• Riigieelarve täitmise aruande esitlusviis on küll paranenud, kuid sellega tuleb ka
edaspidi tegeleda.
• IKT investeeringute planeerimine eelarves vajab veel läbimõtlemist.
• Riigihangete seaduse järgimisel tehakse riigiasutustes sama palju vigu kui varasematel
aastatel.
• Riigi äriühingute ja sihtasutuste hanketegevust tuleb parandada.
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8. Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega „Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamise
tsentraliseerimisel“ ja kuulanud ära Riigi Kinnisvara AS-i nõukogu esimehe Tarmo Porgandi,
Riigi Kinnisvara AS-i juhatuse esimehe Urmas Somelari, justiitsminister Urmas Reinsalu,
Keskkonnaministeeriumi kantsleri Andres Talijärve ning Rahandusministeeriumi,
Justiitsministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, tõdes komisjon, et
2001. aastal alanud riigi kinnisvarareform ei ole saavutanud olulisi eesmärke. Riigi
hoonestatud kinnisvara valitsetakse ikka veel killustatult, selle kasutamine on ebatõhus ning
riigile rahaliselt tarbetult koormav. Põhiline põhjus on selles, et puudub ühtne riigi
kinnisvarapoliitika.
Komisjon otsustas aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta.
9. Riigikontrolli ülevaate „ Ülevaade omavalitsuste hoonestatud kinnisvarast ja selle
haldamisest“ arutelul osalesid Rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara AS-i, Eesti Linnade
Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Riigikontrolli esindajad. Ülevaatest tulenev info
selgitab, et omavalitsustel on palju kasutuseta hooneid, kuid vähe võimalusi ja otsustavust
nendega midagi peale hakata. Haldusreformi käigus kasvab kasutuseta hoonete hulk veelgi,
aga ühinemisläbirääkimisi pidavad omavalitsused ei taha sageli otsustada, milliseid hooneid
nad ühinevas omavalitsuses teenuste pakkumiseks tegelikult vajavad ja millistest hoonetest
tuleb loobuda.
Komisjon otsustas ülevaate ja informatsiooni teadmiseks võtta.
10. Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel“ arutelul
osalesid Haridus- ja Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tervise
Arengu Instituudi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Lastearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi,
Eesti Perearstide Seltsi, Tallinna Perearstide Seltsi, SA Tallinna Koolitervishoid, Tartu
Koolitervishoiu OÜ ning Riigikontrolli esindajad. Arutelul tõdeti, et Eestis vajab laste
tervishoiu korraldus kiireid muutusi, kuna laste haigusi ei märgata piisavalt vara, lapsed ei
jõua õigel ajal ravile ning ravi ei ole alati järjepidev. Välja ravimata 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 osapool, kelle ülesanne oleks
jälgida, et iga laps saaks õigel ajal abi.
Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks ning otsustas toetada seisukohti, et
Sotsiaalministeerium:
• töötaks välja ja rakendaks laste tervise jälgimisel ja ravimisel integreeritud teenuste
kontseptsiooni – ühendaks toimivaks ja koordineeritud süsteemiks perearstiteenuse,
koolitervishoiuteenuse, eriarstiabi, õppenõustamise tugiteenused ja lastekaitse;
• kiirendaks kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli juhendi ajakohastamist;
• kiirendaks alustatud tasakaalustamata toitumisest ja ebapiisavast liikumisest tingitud
terviseprobleemide vähendamiseks toitumise ja liikumise rohelise raamatu
väljatöötamist;
• kiirendaks esmatasandi tervisekeskuste infrastruktuuri väljaehitamist ja parandaks
selle raames üldarstiabi kättesaadavust ning kaaluks seejuures, kes ja kuidas peaks
jälgima, et laps jõuab tervisekontrollidesse ja vajadusel tervishoiuspetsialisti juurde,
ning nõustaks ja teavitaks lapsevanemaid selles osas;
• looks võimalusi, et tervishoiuteenuse osutajad saaksid tervise infosüsteemi andmeid
takistusteta edastada;
• kiirendaks tervise infosüsteemi statistikamooduli arendamist, et laste
tervisekontrollide andmed oleksid nähtavad ja tervishoiuteenuse osutajate poolt igal
ajal kasutatavad;
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analüüsiks laste tervisekontrolli juhendi ajakohastamise protsessis laste
tervisekontrollides käimise sageduse põhjendatust;
• kiirendaks tervisekontrollipõhise seiresüsteemi kuni 6-aastastele lastele väljatöötamist
ning selle raames täiendaks infotehnoloogilisi lahendusi (nt STAR, tervise
infosüsteem);
• uuendaks perearstide infosüsteeme, mis võimaldaks inimeste tervisenäitajaid ajas
jälgida;
• kiirendaks koostöös Terviseameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega põlevkivi
kasutamise riiklikus arengukavas 2016–2030 kavandatud tegevuste elluviimist;
• tõstaks järjepidevate vanemaharidusprogrammide abil lapsevanemate teadlikkust, nii
et nad oskaksid erinevaid sümptomeid ära tunda, kuna peamised hospitaliseerimise
põhjused on raviskeemi mittejärgimine, ebatervislik eluviis ja vanemate madal
terviseteadlikkus. See võib viia selleni, et vanemad ei märka lapsel terviseprobleemi
ja/või ei oska lapsega õigel ajal spetsialisti poole pöörduda;
• viiks ellu jätkusuutlikke terviseedendusega ja haiguste ennetuse tegevusi. Nende
tegevuste puhul on tähtis kaasata eri tasandite sekkumisi ning luua kvaliteedijuhtimise
süsteem, mis tagaks, et kõigi nende tegevuste puhul toimuks juhendamine ning
tulemuste hindamine.
Haridus- ja Teadusministeerium:
• tagaks, et tugiteenuseid osutatakse lastele, noortele ja nende peredele vajaduspõhiselt;
• seoks haridusasutuse tugispetsialistid tervise infosüsteemiga, et perearstil oleks
ülevaade lapse haigusloost;
• kiirendaks riiklike õppekavade arendamisel kehalise kasvatuse ainekava
nüüdisajastamist;
• tagaks, et vaimse tervise probleemide alal oleks täiendusõpe ühtlustatud;
• viiks õpetajakoolituse programmidesse krooniliste haigustega laste märkamise ning
nendega tegelemise koolituse.
Eesti Haigekassa:
• kaaluks võimalust esitada ravijuhendite nõukojale ettepanek töötada välja juhend
rasvunud laste ravimiseks;
• soodustaks „Õpilase vaimse tervise hindamise juhendi“ kinnitamist ametliku
ravijuhendina.
Lisaks otsustati 2017. aastal korraldada kordusarutelu.
•

11. Komisjon korraldas väljasõiduistungi Tartusse. Külastati Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Eesti Rahva Muuseumi ja Balti Kaitsekolledžit ning kohtuti Tartumaa
esindajatega.
12. Komisjon tutvus Riigikontrolli kontrolliaruandega „Eesti Energia välisinvesteeringud“.
Kuulanud ära Eesti Energia juhatuse esimehe Hando Sutteri, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad,
otsustati aruanne ja informatsioon teadmiseks võtta. Audit näitas, et riik kui äriühingute
omanik vajab ühtset arusaama, kas ja millistel tingimustel võiksid riigile kuuluvad äriühingud
investeerida välismaistesse projektidesse.
13. Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus olmejäätmete
kogumisel ja taaskasutusse suunamisel“ arutelul osalesid Keskkonnaministeeriumi, Eesti
Jäätmekäitlejate Liidu, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskus ning Riigikontrolli esindajad.
Riigikontrolli hinnangul on korraldatud jäätmevedu taganud üldjuhul olmejäätmete
kokkukogumise, kuid jäätmehooldusnõuete kesine rakendamine ja jäätmeveoteenuse madal
hind ei motiveeri inimesi jäätmeid sortima ning seetõttu ei jõua jäätmed uuesti ringlusse.
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Korraldatud jäätmeveo raames ei nõua paljud omavalitsused jäätmevedajatelt liigiti kogumise
konteinerite paigutamist kodude lähedale. Sorditud pakendijäätmeid pole paljudel võimalik
kodu lähedal konteinerisse toimetada ning eri liiki pakendeid tuleb viia eri kohtadesse.
Sorditud jäätmete edasisel käitlemisel on risk, et ringlusse jõuab deklareeritust vähem
jäätmeid, kuna Riigikontrolli hinnangul on Keskkonnainspektsiooni järelevalve
jäätmekäitlejate ning pakendi taaskasutuse organisatsioonide üle nõrk. Jäätmete liigiti
kogumise puuduste ning käitlejate vähese kontrolli tõttu ei suuda Eesti tagada, et aastaks 2020
saavutame eesmärgi võtta ringlusse 50% olmejäätmetest.
Komisjon otsustas aruande ja infomatsiooni teadmiseks võtta.
14. Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega „Riigi tegevus töövõimereformi
ettevalmistamisel“ ning kuulanud ära tervise- ja tööministri, sotsiaalkaitseministri ja
Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa, Tööinspektsiooni, Eesti Tööandjate Keskliidu ning
Riigikontrolli esindajad, möönis komisjon, et riik on töövõime toetamise süsteemi
rakendamiseks valmis osaliselt. Välja on arendatud võimekus hinnata töövõimet, osutada
töövõimekaoga inimestele teenuseid ning pakkuda abivahendeid. Töövõimereformi lõplik
õnnestumine sõltub aga sellest, kas tööandjad palkavad töövõimekaoga inimesi ning kas
suudetakse töövõimekao teket ennetada, sh vähendada üha kasvavat tööõnnetuste hulka.
Komisjon otsustas aruande ja infomatsiooni teadmiseks võtta.
15. Komisjon kuulas ära Rahandusministeeriumi esindajad, et saada ülevaade komisjoni
raportis „Fiskaalpoliitika paradigma võimalikest muutustest Eesti parlamentaarses süsteemis“
toodud ettepanekute edasisest käekäigust.
16. Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade valdades ja linnades peetavatest andmekogudest“
aruteludel osalesid justiitsminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister Mihhail Korb, Riigi
Infosüsteemide Ameti peadirektor Taimar Peterkop, Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor
Viljar Peep, Eesti Linnade Liidu tegevdirektor Jüri Võigemast ning Justiitsministeeriumi,
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Andmekaitse
Inspektsiooni, KOV IKT Kompetentsikeskuse ning Riigikontrolli esindajad. Arutelul selgus,
et kohalikud omavalitsused koguvad andmeid vähemalt 925 andmekogusse, millest ainult 175
on läbinud esmase kohustusliku kontrolli riigi infosüsteemi haldussüsteemi andmekogus
(RIHA). Selle põhjus on nii kohalike omavalitsuste tegemata töö ja vähene teadlikkus kui ka
riigi õigusruumis valitsev segadus ning süsteemse järelevalve puudumine.
Olukorra parandamiseks tuleks riigil:
• koostöös kohalike omavalitsustega välja selgitada dubleerivad andmekogud ja töötada
välja tegevuskava dubleerimise lõpetamiseks;
• kaasata uute kesksete andmekogude arendamisel kohalikke omavalitsusi aegsasti ja
arvestada nende vajadustega;
• läbi mõelda ja leida tasakaal, millistele nõuetele peavad vastama paberil ja
kontoritarkvara abil peetavad andmekogud;
• otsustada ära, kas kohalikel omavalitsustel on õigus asutada andmekogu kõigi oma
ülesannete täitmiseks;
• luua kohalike omavalitsuste ühiskasutuste regulatsiooni välja töötades kohalikele
omavalitsustele võimalus asutada ka ühiseid andmekogusid.
Komisjon otsustas ülevaate ja infomatsiooni teadmiseks võtta.
17. Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega „Ülevaade omavalitsuste raamatupidamise
aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest“ ning kuulanud ära Rahandusministeeriumi,
Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ning Audiitorkogu esindajad, tõdes
komisjon, et üle poole audiitoritest ei pööra piisavalt tähelepanu avaliku sektoriga seotud
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olulistele valdkondadele, ka ei aita audiitori aruande vorm kaasa audiitorkontrollist
arusaamisele. Lisaks vahetavad audiitorid audit käigus kohaliku omavalitsusega vähe infot.
Olulisemad kitsaskohad:
• Vandeaudiitorite lühivormid ei rahulda.
• Kohalike omavalitsuste auditi töövõtu ulatust/standardeid tõlgendatakse erinevalt.
• Audiitorite juhendmaterjalid ei arvesta kohalike omavalitsuste spetsiifikat.
Arutelul selgus, et audiitori aruande praegune lühike vorm ei anna infot, mida kasutajad
soovivad, sest ei selgu, mida kohalike omavalitsuste olulisimatest (sh suuremate riskidega)
valdkondadest auditeeriti, kuidas kõike kontrolliti ja mis tulemusteni jõuti. Lähtumine
standardi ISA (EE) 701 nõuetest aitaks märksa suurendada aruande informatiivsust ning
tagada auditi läbipaistvuse. Lisaks on pärast haldusreformi vajalik vandeaudiitori tihedam
koostöö omavalitsusega, et uus kohaliku omavalitsuse volikogu saaks parema ülevaate
liitunud omavalitsuste probleemidest.
Saanud 18. mail 2017. aastal olulisematest kitsaskohtadest kirjaliku arvamuse
Rahandusministeeriumilt, korraldas komisjon kordusarutelu. Arutelul osalesid
Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad. Arutelu tulemusena otsustas komisjon
algatada kohaliku omavalitsuse finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu, lähtudes
audiitori aruande samadest nõuetest, mis kehtivad avaliku huvi üksustele.
18. Riigikontrolli ülevaate „Kohalike omavalitsuste rahastamine“ arutelul osalesid
rahandusminister Sven Sester, riigihalduse minister Mihhail Korb, Eesti Linnade Liidu
tegevdirektor Jüri Võigemast, Eesti Maaomavalitsuste Liidu tegevdirektor Ott Kasuri ja
Rahandusministeeriumi ning Riigikontrolli ametnikud. Arutelul tõdes komisjon, et kohalikud
omavalitsused saavad oma tulusid vähe mõjutada, valdav osa tulusid (83%) on riigi otsustada.
Kuigi riik jagab omavalitsustele raha ühtsetel alustel, jaguneb see tegelikkuses omavalitsuste
vahel ebaühtlaselt.
Riigikontrolli ülevaate peamised järeldused on järgmised:
• Omavalitsustele ühtsetel põhimõtetel jagatav raha, mille kasutamise üle saab
omavalitsus vabalt otsustada ja mis ei ole seotud kindla otstarbega ehk põhitulu,
jaguneb elaniku kohta arvestatuna omavalitsuste vahel ebaühtlaselt.
• Raha jagamise põhimõtete tõttu on väikesel osal omavalitsustest elaniku kohta
keskmisest suurem põhitulu, valdava osa omavalitsuste põhitulu elaniku kohta jääb
keskmist allapoole.
• Rahalised võimalused elaniku kohta on keskmisest suurema põhituluga omavalitsustel
peaaegu poole suuremad (45%) kui ülejäänud omavalitsustel.
• Kulutused elaniku kohta on keskmisest suurema põhituluga omavalitsustel ligi
viiendiku võrra suuremad kui ülejäänud omavalitsustel.
• Eeldusel, et pärast haldusreformi rahastatakse omavalitsusi sarnaselt praegusega, jääb
lõhe omavalitsuste rahaliste võimaluste vahel endiselt suureks ka uutes omavalitsustes.
Näiteks oleks omavalitsuste investeerimisvõimekus keskmisest suurema põhituluga
omavalitsustel umbes kolm korda suurem.
Komisjon otsustas ülevaate ja informatsiooni teadmiseks võtta.
19. Ühisistungil rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga tutvustas Euroopa
Kontrollikoja liige Juhan Parts Euroopa Kontrollikoja tegevust ning 2015. aasta aastaauditit.
Komisjonid otsustasid informatsiooni teadmiseks võtta.
20. Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning Siseministeeriumi esindajad andsid komisjonile ülevaate Eesti
Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise teemalehtedest.
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Komisjon otsustas informatsiooni teadmiseks võtta.
21. Ühisistungil majanduskomisjoniga arutati Riigikontrolli ülevaadet „Ülevaade Eesti, Leedu
ja Läti valitsuse Rail Balticu raudteeühenduse arendamise kokkuleppe kohta“. Arutelul
osalesid riigikontrolör Alar Karis, õiguskantsler Ülle Madise, Rail Balticu
projektikoordinaator Kristjan Kaunissaare ning Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Välisministeeriumi, Õiguskantsleri
Kantselei ja Riigikontrolli esindajad.
Olulisemad tähelepanekud aspektide kohta, mis ei ole riikidevahelises kokkuleppes ega selle
ratifitseerimise eelnõu seletuskirjas ammendavalt avatud ja mille kohta oleks Riigikogule
täieliku informeerituse huvides vaja anda lisateavet, on järgmised:
• Kokkuleppes ja selle seletuskirjas pole selgelt välja toodud, kui suur rahaline kohustus
riigile võetakse.
• Riikidevahelises kokkuleppes ega selle seletuskirjas ei ole kirjas, millisel viisil Eesti,
Läti ja Leedu Rail Balticu projekti rahastama hakkavad.
• Riikidevahelisest kokkuleppest taganemine ja sellega kaasnevad tagajärjed ei ole
sõnastatud kokkuleppes üheselt mõistetavalt.
• Riigikogu sisuline roll ning kaasatus Rail Balticu projektiga seotud otsuste tegemisel
on selgusetu.
Kuigi Rail Balticuga on seotud märkimisväärsed eelarveriskid ja õiguslik ebaselgus,
otsustasid komisjonid ülevaate ja informatsiooni teadmiseks võtta.
22. Riigikontrolli ülevaate „Ülevaade korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamisest
riigile kuuluvates äriühingutes“ arutelul selgus, et enam kui pool riigile kuuluvatest
äriühingutest ei tegele korruptsiooni süsteemse ennetamisega. Eelkõige näitab see, et
äriühingute nõukogude töös on puudusi, sest nad pole piisavalt teadvustanud korruptsiooni
ennetamise vajalikkust ning oma järelevalveülesandeid.
Komisjon otsustas ülevaate ja infomatsiooni teadmiseks võtta. Lisaks otsustati edastada
Rahandusministeeriumile ettepanek tuua välja riigi osaluspoliitika valges raamatus ühtsed
korruptsioonivastased tegevused ning vastutus ennetusmeetmete rakendamise eest riigile
kuuluvates äriühingutes.
23. Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruande „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
kohalikes omavalitsustes“ ning kuulanud ära Justiitsministeeriumi ja Rahandusministeeriumi
esindajad, otsustas komisjon aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta.

Jürgen Ligi
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees

12. juuni 2017
Lisa: Ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni menetluses olnud uutest ülevaadetest ja
kontrolliaruannetest ning nende menetlemise tulemustest
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Lisa
Ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni menetluses olnud uutest ülevaadetest ja kontrolliaruannetest ning nende menetlemise tulemustest
juuli 2016 – juuni 2017
Nr
Kontrolliaruanne/analüüs
Esitamise
Arutelu
Arutelu tulemus
aeg
aeg
Riigikohtu 2015. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
1 nr 2-1.8/16/60138/11

2

3

4

5

6

Riigikantselei 2015. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60135/10
Riigikogu Kantselei 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60137/10
Kultuuriministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60127/44
Kaitseministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60131/20
Keskkonnaministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60130/26

Välisministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
7 tehingute seaduslikkus nr 2-1.8/16/60134/14

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.
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8

9

10

11

12

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
2015. aasta raamatupidamise aastaaruande
õigsus ja tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60125/35
Maaeluministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60129/18
Justiitsministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60126/16
Siseministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60128/15
Rahandusministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
nr 2-1.8/16/60133/29

Haridus- ja Teadusministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
13 nr 2-1.8/16/60124/23
Sotsiaalministeeriumi 2015. aasta
raamatupidamise aastaaruande õigsus ja
tehingute seaduslikkus
14 nr 2-1.8/16/60132/21

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

6.07.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

30.08.2016

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.

30.08.2016

14.09.2016 nr 62
17.11.2016 nr 78

30.08.2016

14.09.2016 nr 62
28.09.2016 nr 66
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Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ja kuulanud
ära Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigikontrolli
esindajad, otsustas komisjon aruande ja informatsiooni
teadmiseks võtta.
Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega,
korraldanud väljasõiduistungi Sotsiaalministeeriumi ja
kuulanud ära Sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika
Priske ning Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa ja
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon aruande ja
informatsiooni teadmiseks võtta.

Riigi 2015. aasta raamatupidamise
aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus
15 nr 2-1.8/16/60139/11
Ministeeriumide sõidukite rentimise
majanduslik otstarbekus
16 nr 2-1.8/16/60123/57
Riigikontrolli arvamus NATO
küberkaitsekoostöö keskuse
2014. ja 2015. aasta raamatupidamise
aastaaruande kohta
17 nr 2-1.8/16/60142/8
Ametisõitudega seotud kulude seaduslikkus
Rae vallas
18 nr 2-1.9/16/50076/9

30.08.2016

14.09.2016 nr 62
24.10.2016 nr 71

30.08.2016

14.09.2016 nr 62
26.09.2016 nr 65

30.08.2016

30.08.2016

Haridustoetuse kasutamine valdades ja
linnades
19 nr 2-1.9/16/50075/67

5.09.2016

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži
2015. aasta raamatupidamise aastaaruande
kohta
20 nr 2-1.8/16/60143/7-2

7.09.2016

Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ja kuulanud
ära Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste
Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon
aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta.
Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ja kuulanud
ära Rahandusministeeriumi, Riigi Tugiteenuste
Keskuse ja Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon
aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta.

14.09.2016 nr 62 Aruanne võetud teadmiseks.
Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ning
kuulanud ära Rahandusministeeriumi, Riigi
Tugiteenuste Keskuse, Eesti Maaomavalitsuste Liidu,
14.09.2016 nr 62 Eesti Linnade Liidu ja Riigikontrolli esindajad, otsustas
26.09.2016 nr 65 komisjon aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta.
Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega, kuulanud
ära haridus- ja teadusminister Maris Lauri, riigihalduse
minister Arto Aasa, Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Rahandusministeeriumi, Eesti Haridustöötajate Liidu ja
Riigikontrolli esindajad ning korraldanud
väljasõiduistungi Haridus- ja Teadusministeeriumi,
21.09.2016 nr 64 otsustas komisjon aruande ja informatsiooni teadmiseks
17.11.2016 nr 78 võtta.
Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega,
korraldanud väljasõiduistungi Balti Kaitsekolledžisse
ning kuulanud ära Balti Kaitsekolledži ja Riigikontrolli
14.09.2016 nr 62 esindajad, otsustas komisjon aruande ja informatsiooni
17.11.2016 nr 78 teadmiseks võtta.

13

Avalike e-teenuste kasutatavus
21 nr 2-1.7/16/70101/18

10.10.2016

Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ning
kuulanud ära Justiitsministeeriumi,
Rahandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Statistikaameti ja
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon
informatsiooni teadmiseks võtta ning toetada
seisukohti, et:
1.
Vabariigi Valitsusel tuleb:
• kiirendada määruse „Teabe korraldamise ja
teabehalduse alused“ vastuvõtmise protsessi;
• analüüsida haldusmenetluse seaduse, avaliku
teabe seaduse, halduskoostöö seaduse jt seotud
seaduste praeguseid takistusi ja muutmise
vajadusi ning selle põhjal töötada Riigikogule
menetlemiseks välja kaasaegne e-riigi
haldusmenetluse korraldust puudutavate
seaduste pakett.
2.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil
tuleb:
• selgitada välja, kas asutused hindavad eteenuste pakkumisest ja arendamisest tekkivat
lisandväärtust ning infosüsteemide ja teenuste
jätkusuutlikkust;
• hinnata, kas üldse ja millisel määral kasutavad
teenusepakkujad oma infosüsteemide ja eteenuste arendamisel MKM-i väljatöötatud
juhendmaterjale;
• hinnata, kas teenustele on kehtestatud
kvaliteedinõuded ning mõõdikud nende
kvaliteedi hindamiseks;
10.10.2016 nr 67
• parandada riigi infosüsteemi haldussüsteemi
17.10.2016 nr 69
(RIHA) andmete kvaliteeti.
19.10.2017 nr 70
14

3.

Statistikaametil tuleb:
kirjeldada eSTAT-i andmekoosseis RIHA-s;
ESTAT-i põhimäärus välja töötada, et oleks
tagatud kooskõla avaliku teabe seadusega.
4.
Auditeeritud infosüsteemide omanikel tuleb:
• analüüsida infosüsteemide loomisel tulevikus
tekkida võivaid kulutusi ja katteallikate
olemasolu;
• analüüsida, millist lisandväärtust e-teenused
asutustele ja kasutajatele pakuvad;
• seada e-teenustele kasutatavuse eesmärgid ja
mõõdikud ning hinnata e-teenuste kasutatavust
ja lisandväärtuse pakkumist regulaarselt, samuti
parandada hindamistulemustest lähtuvalt eteenuste kvaliteeti;
• teha e-teenused kättesaadavaks vaegnägijatele ja
nutiseadmete kasutajatele.
Lisaks otsustas komisjon korraldada 2017. aastal
kordusarutelu.
•
•
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Riigi tegevus riigi kinnisvara haldamisel
22 nr 2-1.7/16/70085/28
Ülevaade omavalitsuste hoonestatud
kinnisvarast ja selle haldamisest
23 nr 2-1.9/16/50085/20

18.10.2016

19.10.2016 nr 70
7.11.2016 nr 73

31.10.2016

19.10.2016 nr 70
14.11.2016 nr 76

16

Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ning
kuulanud ära justiitsminister Urmas Reinsalu, Riigi
Kinnisvara AS-i, Rahandusministeeriumi,
Keskkonnaministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad,
otsustas komisjon aruande ja informatsiooni teadmiseks
võtta.
Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ning kuulanud ära
Rahandusministeeriumi, Riigi Kinnisvara AS-i, Eesti
Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon aruande ja
informatsiooni teadmiseks võtta.

Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja
ravimisel
24 nr 2-1.7/16/70103/518

4.11.2016

Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ja kuulanud
ära Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Eesti Haigekassa, Tervise
Arengu Instituudi, Eesti Arstide Liidu, Eesti
Lastearstide Seltsi, Eesti Psühhiaatrite Seltsi, Eesti
Perearstide Seltsi, Tallinna Perearstide Seltsi, SA
Tallinna Koolitervishoid, Tartu Koolitervishoiu OÜ
ning Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon
informatsiooni teadmiseks võtta ning toetada
seisukohti, et:
Sotsiaalministeerium:
• töötaks välja ja rakendaks laste tervise
jälgimisel ja ravimisel integreeritud teenuste
kontseptsiooni – ühendaks toimivaks ja
koordineeritud süsteemiks perearstiteenuse,
koolitervishoiuteenuse, eriarstiabi,
õppenõustamise tugiteenused ja lastekaitse;
• kiirendaks kuni 18-aastaste laste tervisekontrolli
juhendi ajakohastamist;
• kiirendaks alustatud tasakaalustamata
toitumisest ja ebapiisavast liikumisest tingitud
terviseprobleemide vähendamiseks toitumise ja
liikumise rohelise raamatu väljatöötamist;
• kiirendaks esmatasandi tervisekeskuste
infrastruktuuri väljaehitamist ja parandaks selle
raames üldarstiabi kättesaadavust ning kaaluks
seejuures, kes ja kuidas peaks jälgima, et laps
jõuab tervisekontrollidesse ja vajadusel
tervishoiuspetsialisti juurde, ning nõustaks ja
9.11.2016 nr 75
teavitaks lapsevanemaid selles osas;
21.11 2016 nr 78
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looks võimalusi, et tervishoiuteenuse osutajad
saaksid tervise infosüsteemi andmeid
takistusteta edastada;
kiirendaks tervise infosüsteemi
statistikamooduli arendamist, et laste
tervisekontrollide andmed oleksid nähtavad ja
tervishoiuteenuse osutajate poolt igal ajal
kasutatavad;
analüüsiks laste tervisekontrolli juhendi
ajakohastamise protsessis laste
tervisekontrollides käimise sageduse
põhjendatust;
kiirendaks tervisekontrollipõhise seiresüsteemi
kuni 6-aastastele lastele väljatöötamist ning
selle raames täiendaks infotehnoloogilisi
lahendusi (nt STAR, tervise infosüsteem);
uuendaks perearstide infosüsteeme, mis
võimaldaks inimeste tervisenäitajaid ajas
jälgida;
kiirendaks koostöös Terviseameti ja
Keskkonnainvesteeringute Keskusega põlevkivi
kasutamise riiklikus arengukavas 2016–2030
kavandatud tegevuste elluviimist;
tõstaks järjepidevate
vanemaharidusprogrammide abil lapsevanemate
teadlikkust, nii et nad oskaksid erinevaid
sümptomeid ära tunda, kuna peamised
hospitaliseerimise põhjused on raviskeemi
mittejärgimine, ebatervislik eluviis ja vanemate
madal terviseteadlikkus. See võib viia selleni, et
vanemad ei märka lapsel terviseprobleemi ja/või

ei oska lapsega õigel ajal spetsialisti poole
pöörduda;
• viiks ellu jätkusuutlikke terviseedendusega ja
haiguste ennetuse tegevusi. Nende tegevuste
puhul on tähtis kaasata eri tasandite sekkumisi
ning luua kvaliteedijuhtimise süsteem, mis
tagaks, et kõigi nende tegevuste puhul toimuks
juhendamine ning tulemuste hindamine.
Haridus- ja Teadusministeerium:
• tagaks, et tugiteenuseid osutatakse lastele,
noortele ja nende peredele vajaduspõhiselt;
• seoks haridusasutuse tugispetsialistid tervise
infosüsteemiga, et perearstil oleks ülevaade
lapse haigusloost;
• kiirendaks riiklike õppekavade arendamisel
kehalise kasvatuse ainekava nüüdisajastamist;
• tagaks, et vaimse tervise probleemide alal oleks
täiendusõpe ühtlustatud;
• viiks õpetajakoolituse programmidesse
krooniliste haigustega laste märkamise ning
nendega tegelemise koolituse.
Eesti Haigekassa:
• kaaluks võimalust esitada ravijuhendite
nõukojale ettepanek töötada välja juhend
rasvunud laste ravimiseks;
• soodustaks „Õpilase vaimse tervise hindamise
juhendi“ kinnitamist ametliku ravijuhendina.
Lisaks otsustas komisjon korraldada 2017. aastal
kordusarutelu.
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Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest
2015.–2016. aastal
25 nr 3-1/15/5

7.11.2016

26 Eesti Energia välisinvesteeringud

5.12.2016

Riigi ja kohalike omavalitsuste tegevus
olmejäätmete kogumisel ja taaskasutusse
suunamisel
27 nr 2-1.9/16/50074/40

12.12.2016

Ülevaade omavalitsuste raamatupidamise
aastaaruande audiitorkontrolli probleemidest
28 nr 2-1.9/17/50090/5

3.02.2017

Ülevaade valdades ja linnades peetavatest
andmekogudest
29 nr 2-1.9/17/50093/4

3.02.2017

8.11.2016 nr 74 Ülevaade võetud teadmiseks.
Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ja kuulanud
ära rahandusminister Sven Sesteri, Eesti Energia
juhatuse esimehe Hando Sutteri, samuti
Rahandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigikontrolli
7.12.2016 nr 79 esindajad, otsustas komisjon aruande ja informatsiooni
16.01.2017 nr 83 teadmiseks võtta.
Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ja kuulanud
ära Keskkonnaministeeriumi, Eesti Jäätmekäitlejate
Liidu, MTÜ Harjumaa Ühisteenuste Keskuse ning
12.12.2016 nr 80 Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon aruande ja
23.01.2017 nr 84 informatsiooni teadmiseks võtta.
Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ja kuulanud ära
Rahandusministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti
Maaomavalitsuste Liidu, Audiitorkogu ja Riigkontrolli
esindajad, otsustas komisjon informatsiooni teadmiseks
15.02.2017 nr 87 võtta ning algatada kohaliku omavalitsuse
20.03.2017 nr 92 finantsjuhtimise seaduse muutmise seaduse eelnõu,
10.04.2017 nr 94 lähtudes audiitori aruande samadest nõuetest, mis
5.06.2017 nr 101 kehtivad avaliku huvi üksustele.
Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ja kuulanud ära
justiitsminister Urmas Reinsalu, riigihalduse minister
Mihhail Korbi ning Justiitsministeeriumi,
Rahandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Riigi Infosüsteemi
Ameti, Andmekaitse Inspektsiooni, Eesti Linnade
15.02.2017 nr 87 Liidu, KOV IKT Kompetentsikeskuse ja Riigikontrolli
13.03.2017 nr 91 esindajad, otsustas komisjon ülevaate ja informatsiooni
17.04.2017 nr 96 teadmiseks võtta.
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Riigi tegevus töövõimereformi
ettevalmistamisel
30 nr 2-1.7/17/70110/15
Kaitseväe üksuste lahinguvalmiduse
saavutamine
31 nr 2-1.7/17/70109/10 (AK)

7.02.2017

Kohalike omavalitsuste rahastamine
32 nr 2-1.9/17/50084/11

31.03.2017

Riigikontrolli ülevaade Eesti, Leedu ja Läti
valitsuse Rail Balticu raudteeühenduse
arendamise kokkuleppe kohta
33 nr 2-1.7/17/70127/16

24.05.2017

Ülevaade korruptsiooni ennetamisest riigile
kuuluvates äriühingutes
34 nr 2-1.7/17/70134/1

5.06.2017

6.02.2017

Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ning
kuulanud ära tervise- ja tööminister Jevgeni
Ossinovski, sotsiaalkaitseminister Kaia Iva,
Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa,
Tööinspektsiooni, Eesti Tööandjate Keskliidu ja
6.02.2017 nr 85 Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon aruande ja
20.02 2017 nr 88 informatsiooni teadmiseks võtta.
16,02.2017 nr 86 Aruanne võetud teadmiseks.
Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ja kuulanud ära
rahandusminister Sven Sesteri, riigihalduse minister
Mihhail Korbi ning Rahandusministeeriumi, Eesti
Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu ja
08.03.2017 nr 90 Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon ülevaate ja
3.04.2017 nr 93 informatsiooni teadmiseks võtta.
Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ja kuulanud
ühisistungil majanduskomisjoniga ära riigikontrolör
Alar Karise, õiguskantsler Ülle Madise, Rail Balticu
projektikoordinaatori Kristjan Kaunissaare ning
Rahandusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Välisministeeriumi,
Õiguskantsleri Kantselei ja Riigikontrolli esindajad,
otsustas komisjon ülevaate ja informatsiooni
29.05.2017 nr 99 teadmiseks võtta.
Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ja kuulanud ära
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon edastada
Rahandusministeeriumile ettepaneku tuua välja riigi
osaluspoliitika valges raamatus ühtsed
korruptsioonivastased tegevused ning vastutus
ennetusmeetmete rakendamise eest riigile kuuluvates
5.06.2017 nr 101 äriühingutes.
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Korruptsioonivastase seaduse rakendamine
kohalikes omavalitsustes
35 nr 2-1.9/17/50087/105

Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega ja kuulanud
ära Justiitsministeeriumi, Rahandusministeeriumi ning
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon aruande ja
12.06.2017 12.06.2017 nr 102 informatsiooni teadmiseks võtta.
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