
 

 

RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI ERIKOMISJONI TEGEVUSE 
ARUANNE 

(juuli 2013 – juuni 2014) 

 

5. mail 2011. aastal moodustas XII Riigikogu oma otsusega Riigikogu 
riigieelarve kontrolli erikomisjoni. Aruande esitamise hetkel oli komisjoni 
koosseis järgmine: Mihhail Stalnuhhin (esimees), Margus Hanson (aseesimees), 
Annely Akkermann, Tatjana Jaanson, Inara Luigas, Jüri Morozov, 
Aivar Rosenberg, Priit Sibul ja Tarmo Tamm. 

Komisjoni töö eesmärk on koostöös Riigikontrolliga tagada kontroll Vabariigi 
Valitsuse üle riigieelarve täitmise ning riigi vara ja riigieelarve vahendite 
säästliku, tõhusa, mõjusa ja õiguspärase kasutamise osas. Selle saavutamiseks 
vaatab komisjon läbi riigi majandusaasta koondaruande ja selle kontrolliaruande 
ning avaliku sektori auditeerimise küsimusi, arutab Riigikontrolli 
kontrolliaruandeid, ülevaateid ja riigikontrolöri tõstatatud olulisi küsimusi, 
teavitab Riigikontrolli probleemidest, mis jõuavad komisjoni liikmeteni ameti- 
ja eraisikutega suhtlemisel, ning võtab seisukohti Riigikontrolli tegevuse 
takistamise juhtude kohta.  

Lähtuvalt Riigikontrolli auditiplaanist on töövaldkonnad komisjoni liikmete 
vahel jaotatud järgmiselt: Haridus- ja Teadusministeerium – Mihhail Stalnuhhin, 
Priit Sibul, Tarmo Tamm, Inara Luigas; Justiitsministeerium – 
Mihhail Stalnuhhin, Jüri Morozov; Keskkonnaministeerium – 
Annely Akkermann, Margus Hanson; Kultuuriministeerium – Tatjana Jaanson, 
Priit Sibul, Inara Luigas, Margus Hanson, Tatjana Jaanson; Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium – Jüri Morozov, Annely Akkermann; 
Siseministeerium – Aivar Rosenberg; Rahandusministeerium – Inara Luigas, 
Annely Akkermann, Jüri Morozov; Sotsiaalministeerium –Inara Luigas, 
Priit Sibul, Annely Akkermann; Põllumajandusministeerium –Jüri Morozov, 
Margus Hanson, Aivar Rosenberg, Tarmo Tamm; Välisministeerium – 
Mihhail Stalnuhhin; Kaitseministeerium – Margus Hanson, Inara Luigas; 
Riigikantselei ja põhiseaduslikud institutsioonid – Tatjana Jaanson; kohalikud 
omavalitsused – Mihhail Stalnuhhin, Jüri Morozov, Priit Sibul, Tarmo Tamm. 

Lõppeval aruandeperioodil on toimunud 53 istungit, komisjon on menetlusse 
võtnud 36 uut kontrolliaruannet. Ülevaade komisjoni menetluses olnud uutest 
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kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest on esitatud käesoleva 
aruande lisas. 

Komisjoni istungite aruteludel on osalenud Riigikontrolli esindajad, kutsutud on 
olnud vastava auditivaldkonnaga seotud ministeeriumide kantslerid, 
asekantslerid ja teised ametiisikud.  

Lisaks kontrolliaruannete arutamisele on komisjon tegelenud mitmete teemade 
ja küsimustega, mis on olnud kaudselt või otseselt aruannetega seotud. 
Aruandeperioodil on korraldatud üks erakorraline istung, kaks ühisistungit, kolm 
väljasõiduistungit ning kolm suuremat konverentsisaali arutelu.  

 

Ülevaade komisjonis käsitletud olulisematest teemadest 

 

1. Komisjon korraldas Läti Seimi avaliku sektori kulutuste ja kontrollikomisjoni 
delegatsioonile tutvumiskäigu Eesti avaliku sektori institutsioonidesse ning Eesti 
Panka. Delegatsiooni kuulusid Läti Seimi avaliku sektori kulutuste ja 
kontrollikomisjoni esimees Elīna Siliņa, sama komisjoni liikmed Guntars 
Bilsēns, Kārlis Krēsliņš, Arvils Ašeradens, Marjana Ivanova-Jevsejeva ning 
vanemkonsultant Māris Zelčs. Läti delegatsioon kohtus ka komisjoni liikmetega 
ning neile anti võimalus osaleda komisjoni avalikul istungil. 

2. Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi osalusega äriühingute majandamise 
korraldus“ arutelul kuulati ära Riigikontrolli, Rahandusministeeriumi, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi ning 
Siseministeeriumi esindajad. Komisjoni istungist võttis osa ka kuueliikmeline 
Läti Seimi avaliku sektori kulutuste ja kontrollikomisjoni delegatsioon. 
Aruande arutelul selgus, et riigil on jätkuvalt raskusi äriühingute 
heaperemehelikul ja eesmärgipärasel valitsemisel. Riigi äriühingute tegevuse 
suunamine ega omanikujärelevalve pole viie aastaga paranenud. Riigi 
äriühingutes osalemise põhimõtted on ebaselged. Äriühingutele ei seata sageli 
eesmärke ega hinnata nende täitmist. Lisaks on riigi ootused nõukogu suhtes 
ebamäärased.  

Kuulanud ära kõik asjaosalised, otsustas komisjon järgmist. 

• Võtta teadmiseks informatsiooni riigi osalusega äriühingute majandamise 
korralduse peamistest probleemidest. 

• Teha Riigikogu majanduskomisjonile kaks ettepanekut: 
1. arutada Riigikontrolli kontrolliaruande tulemusi ja soovitusi 

ning kaaluda riigivaraseaduse muutmise algatamist, sh 
kohustuse seadmist; 

2. osalust valitseval ministril tutvustada komisjonile osaluse 
valitsemise aruannet alljärgnevate äriühingute puhul: AS 
Eesti Energia, Elering AS, AS Tallinna Sadam, AS Tallinna 
Lennujaam, AS Estonian Air, AS Eesti Raudtee, AS Eesti 
Teed, Riigi Kinnisvara AS ning Lennuliiklusteeninduse AS.  
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• Korraldada 2014. aasta märtsis kordusarutelu selgitamaks, kuidas on 
Riigikontrolli poolt väljatoodud probleemid lahendatud ja soovitused 
täidetud (kas on sõnastatud riigi äriühingutes osalemise põhimõtted, 
dividendipoliitika). Rahandusministeeriumil anda ülevaade kõikidest riigi 
äriühingutest, kellel pole aruandmise hetkel äriühingu nõukogu poolt 
kinnitatud terviklikku strateegiat. 

Kordusarutelul andiski Rahandusministeerium ülevaate riigi osalusega 
äriühingute strateegiadokumentide olemasolu hetkeolukorrast. Ülevaate andmise 
hetkel oli strateegia olemas 19 äriühingul, 6 äriühingu strateegia oli koostamisel 
või uuendamisel ning nimetatud dokument puudus endiselt OÜl Eesti 
Geoloogiakeskus, ASil Teede Tehnokeskus, ASil Vireen ning ASil Eesti Loto.  

Arvestades, et riigile kuuluvate äriühingute vara moodustab ligi veerandi kogu 
riigi varast, jälgib komisjon edaspidigi teemat tervikuna.  

Komisjon soovitab teemat arutada ka järgmisel Riigikogu koosseisul. 

3. Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigihangete korraldamine riigi valitseva 
mõju all olevates äriühingutes ja riigi asutatud sihtasutustes“ kordusarutelul 
osalesid Riigikontrolli ning Rahandusministeeriumi esindajad.  

2013. aasta sügisel oli komisjon vastu võtnud otsuse, milles tehti 
Rahandusministeeriumile erinevaid ettepanekuid. Kordusarutelul keskendutigi 
ettepanekute täitmise hetkeolukorrale.  

Üks ettepanek oli, et Rahandusministeerium võtab kindla seisukoha ja lõpetab 
koostöös Konkurentsiametiga vaidlused, kas Riigikontrolli auditiaruandes 
väljatoodud viis äriühingut on riigihangete seaduse tähenduses hankijad või 
mitte. Arutelu hetkel väitis Rahandusministeeriumi esindaja, et toimunud on 
positiivne areng. AS Eesti Vanglatööstus on ennast juba hankijana määratlenud. 
AS Eesti Loto on lubanud oma hanketegevust alustada. Kolme äriühingu 
(Lennuliiklusteeninduse AS, KredEx Krediidikindlustus AS, AS Teede 
Tehnokeskus) suhtes seisukoha saamiseks on pöördutud Konkurentsiameti 
poole. 

Komisjoni ettepaneku kohta, et Rahandusministeerium pakuks erialast abi 
vajavatele riigi äriühingutele ja sihtasutustele piisavat ja asjakohast nõustamist 
riigihangete läbiviimise küsimustes, jäädi eriarvamusele. Ministeeriumi 
esindajate arvates pakutakse juba praegu nõustamist piisavalt. 

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

4. Komisjon arutas koos Riigikontrolli ja Rahandusministeeriumi esindajatega 
riigihangete korraldamist kohalikes omavalitsustes. Arutelul keskenduti 
küsimusele, kuidas regulaarselt ja riske hinnates korraldada kohalike 
omavalitsuste hankemenetluse järelevalvet seireinfo põhjal. Teema tõstatus 
probleemi tõttu, et just kohalikes omavalitsustes rikutakse riigihangete seadust 
kõige enam. Rahandusministeerium kui riigihangete seaduse rakendamise 
nõustaja ning riigihangete korraldamise riikliku järelevalve teostaja informeeris 
arutelul komisjoni, et 2014. aastal on ministeeriumi põhifookuses riskianalüüsi 
koostamine, mille tähtaeg on 16. detsember. Riskianalüüs koostatakse 
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riigihangete registri ning hankijatelt saadud info põhjal ja selle tulemusena 
saadakse plaanilise järelevalve plaan.  

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks ning otsustas ka edaspidi jälgida 
kohalike omavalitsuste hankemenetluse järelevalvega seotud probleemide 
lahendamise käiku. 

5. Komisjon tutvus Riigikontrolli kontrolliaruandega „Haridusinvesteeringute 
juhtimine“ ning kuulas ära Riigikontrolli, Haridus- ja Teadusministeeriumi ja 
Rahandusministeeriumi esindajad ning Riigi Kinnisvara ASi juhatuse esimehe. 
Komisjon tõdes, et Haridus- ja Teadusministeeriumil kui suurimal riigile 
kuuluva hoonestatud kinnisvara valitsejal puudub selge ja kokkulepitud 
arusaam, kui palju õppeasutusi hariduse andmiseks olema peaks ja kus need 
peaksid asuma. Samuti on otsustamata, kas ja millal antakse riigi haridusasutuste 
kinnisvara üle Riigi Kinnisvara ASile. Sellest tulenevalt ei ole 
haridusvaldkonnas alati investeeritud objektidesse, mida tulevikus kõige enam 
vajatakse, ja puudub kindlus, et kõikide hoonete korrashoiu tagamisega 
tulevikus toime tullakse. 

Arutelul kinnitas Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimise asekantsler, et 
ministeerium on kinnisvara haldamise ja investeeringute juhtimise 
põhimõttelistes küsimustes kontrolliaruandes kajastatuga nõus. Ta nõustus 
sellega, et koolivõrgu kavandamisel tuleb arvestada õpilaste arvu muutumisega, 
ja oli nõus, et liiga suur osa hariduseelarvest tervikuna läheb hoonete 
ülalpidamiskuludeks. Ministeerium on strateegilise eesmärgina võtnud suuna, et 
edaspidi panustatakse rohkem ressursse hariduse kvaliteeti ja vähem hoonetesse. 
Strateegilise planeerimise põhimõtted, mis arvestavad ka uut Euroopa Liidu 
finantsperspektiivi, on tervikuna uuendamisel. Rahandusministeeriumi 
asekantsler kinnitas arutelul, et 2014. aastal lepitakse koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga kokku ajakavas ja tegevuskavas, kuidas ning millise 
mudeli järgi ühed või teised haridusasutused Riigi Kinnisvara ASiga koostööd 
jätkavad.  

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

6. Väljasõiduistungil Maksu- ja Tolliameti ladudesse tutvus komisjon 
konfiskeeritud ja arestitud varade hoidmise tingimustega. Lisaks toimus arutelu 
tollitöötajatega, kes andsid ülevaate oma tegevusest, tekkinud probleemidest 
ning edaspidistest arengutest. Ühe probleemina toodi välja, et iga uurimisasutus 
hoiustab oma varad eraldi, hoiuruumide tingimused on aga kehvad. Tihti külmad 
ja niisked ruumid ei sobi konfiskeeritud asjade pikemaajaliseks hoiustamiseks. 
Kaup võib rikneda, mille tõttu tuleb kauba omanikule hüvitist maksta. 
Probleemsed laoruumid asuvad erapindadel ja nende eest makstakse renti.  
Arutelul jäi kõlama ka mõte, et tolliametnike poolt läbiviidava tolli läbivaatuse 
võimekuse tõstmiseks oleks kõikidesse piiripunktidesse vaja paigaldada kauba 
läbivalgustamiseks röntgeniseade, mis tõkestaks salakaubavedu ning kiirendaks 
piiriületustoiminguid. Rahvusvahelise kaubaveoga seotud toimingute 
lihtsustamiseks on röntgeniseade vaja paigaldada Narva raudtee piiripunkti 
(analoogselt Koidula raudteejaamaga) ning Muuga piiripunkti.  
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Lisaks edastasid Maksu- ja Tolliameti ametnikud komisjoni liikmetele 
ettepaneku, milles väljendati soovi sätestada seaduse tasandil, et denatureerivaid 
aineid sisaldavat alkoholi oleks keelatud joobe tekitamise eesmärgil käidelda. 
Seadusemuudatuse vajalikkust põhjendati sellega, et illegaalse kvaliteetse 
piirituse kättesaadavus on aina raskem, mille tõttu denaturante sisaldava piirituse 
levik on suurenenud.  
Komisjon arutas oma järgmistel istungitel probleemseid teemasid ning otsustas 
konsensuslikult edastada:  

• Riigi Kinnisvara ASile ning Rahandusministeeriumile varade üleandmise 
ettepaneku. 

• Justiitsministeeriumile, Siseministeeriumile ning 
Rahandusministeeriumile üleriigilise tsentraalse laomajanduse loomise 
ettepaneku. 

• Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile ning 
Rahandusministeeriumile Narva ja Muuga piiripunktide jaoks 
röntgeniaparaadi soetamise ettepaneku. 

• Justiitsministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, 
Põllumajandusministeeriumile ning Sotsiaalministeeriumile Maksu- ja 
Tolliameti edastatud seadusemuudatuse ettepaneku seisukoha saamiseks. 

Ministeeriumidelt ja ametiasutustelt saadud tagasiside: 
• Maksu- ja Tolliameti kasutuses olevad konfiskeeritud ja arestitud varade 

laod asuvad kinnistutel, mis ei kuulu Eesti Vabariigile, mistõttu ei ole 
võimalik neid Riigi Kinnisvara ASile üle anda. 

• Siseministeerium on koostöös teiste ministeeriumide ja valitsemisala 
asutuste esindajatega moodustanud ühise töörühma, mille ülesanne on 
kindlaks teha varade haldamise ja realiseerimise põhiprobleemid ning 
leida neile erinevaid lahendusi. 2014. aasta esimesel poolaastal 
tutvustataksegi Vabariigi Valitsusele erinevaid lahendusi. 

• Koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga võetakse 
„Riigi eelarvestrateegia 2015–2018“ raames arutlusele röntgeniseadmete 
soetuse erinevad rahastamisallikad. 

• Maksu- ja Tolliamet on koostöös Rahandusministeeriumi ja 
Sotsiaalministeeriumi ametnikega välja töötanud seadusemuudatuse, mida 
arutatakse Põllumajandusministeeriumi esindajatega. 

Selleks, et saada ülevaade Siseministeeriumi töörühma edusammudest, korraldas 
komisjon arutelu. Arutelul osalesid Siseministeeriumi ning Riigikontrolli 
esindajad. 
Komisjon otsustas jälgida ka edaspidi arestitud ning konfiskeeritud varade 
halduse ja realiseerimise mudeli väljatöötamise arenguid. 

7. Riigikontrolli auditi „Euroopa Kalandusfondi toetused kalalaevastiku 
kohandamisel ja taristu arendamisel“ arutelul kuulati ära Riigikontrolli ning 
Põllumajandusministeeriumi esindajate seisukohad. Riigikontrolli hinnangul on 
Euroopa Kalandusfondi toetuste mõju aktiivse kalalaevastiku püügivõimsuse 
vähenemisele olnud nõrk. Enamik toetuste saajad reinvesteerisid saadud riigiabi 
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uuemate, sh võimsamate püügilaevade soetamiseks, kusjuures riik eraldas neile 
püügi jätkamiseks registri vaba püügivõimsust ja säilitas senised püügiõigused. 
Põllumajandusministeerium oli ja on seisukohal, et Euroopa Kalandusfondi 
meetmete rakendamisel kui ka kalalaevade registritoimingute tegemisel on 
järgitud õigusaktides sätestatud nõudeid ning tehtud kalanduspoliitilised valikud 
on olnud õiged.  

Komisjon möönis tekkinud olukorda ning võttis aruande ja informatsiooni 
teadmiseks. 

8. Lähtudes Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 231, otsustas komisjon 
2013. aasta 3. juunil koostada raporti „Kohalike teede hoiu korraldamine“. 
Raportööriks määrati komisjoni liige Andre Sepp. Raporti valmimisse andsid 
oma panuse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, 
Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu ning Riigikontrolli esindajad. Raportöör saatis 
komisjoni volitusel 226 kohalikule omavalitsusele küsimustiku, millele vastas 
108 kohalikku omavalitsust. Raport keskendus järgmistele märksõnadele: riiklik 
teeregister, kohalike omavalitsuste teehoiukava vajalikkus, transpordi 
arengukava aastateks 2014–2020, järelevalve ning rahastamismudel. 

Komisjon kinnitas 2013. aasta sügisistungjärgul raporti projekti. Raportis toodi 
märksõnade kaupa välja järgmised järeldused. 

• Riiklik teeregister: 
1. esimesel võimalusel viia läbi teede ühtsetel alustel 

inventariseerimine; 
2. lähtuvalt nii riigi kui ka omavalitsuste huvidest osaleda teede 

inventariseerimise rahastamises võrdselt. 
• Teehoiukavad kohalikes omavalitsustes ja transpordi arengukava 

aastateks 2014–2020: 
1. soovitada omavalitsustel planeerida teehoidu selliselt, et see 

oleks avalikkusele selgelt arusaadav;  
2. riiklikus transpordi arengukavas 2014–2020 näha ette vahendid 

nii teede remondiks ja ehituseks kui ka hoolduseks. 
• Järelevalve teehoolduse korralduse üle kohalikes omavalitsustes: 

1. tõhustada riiklikku järelevalvet kõigi teede seisundinõuete 
täitmise üle; 

2. teehoiu paremaks korraldamiseks on omavalitsustel soovitav 
teha regionaalset koostööd. 

• Rahastamismudel: 
1. võimaluse korral suurendada kohalike omavalitsuste teehoiuks 

määratud vahendeid; 
2. kajastada kohalike omavalitsuste teehoiu vahendeid transpordi 

arengukavas ning riigi eelarvestrateegias;  
3. pärast teede inventariseerimist analüüsida kogu teede olemit 

ning leida rahastamismudel, mis arvestab kogu teede 
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rahavajadust kas siis riigieelarvelise toetusena või kohaliku 
omavalitsuse tulubaasi osana. 

Tulenevalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-st 153 algatati olulise 
tähtsusega riikliku küsimuse „Kohalike teede hoiu korraldamine“ arutelu 
Riigikogu täiskogus. Konstruktiivne arutelu toimus 12. detsembril 2013. aastal.  

Pärast täiskogu arutelu toimunud komisjoni istungil andis raportöör Andre Sepp 
tagasisidet olulise tähtsusega riikliku küsimuse arutelu kohta ning möönis 
edaspidiste raportite vajalikkust, sest tänu just raportile „Kohalike teede hoiu 
korraldamine“ tehti muudatusi transpordi arengukavas aastateks 2014–2020, 
lisaks said kohalikud omavalitsused raportis tehtud ettepanekutest jõudu, mille 
tulemusena on hakatud tõsisemalt tegelema teede inventariseerimisega. 
Komisjon tõdes, et olulisemate teemade kohta tuleb raportite koostamist jätkata, 
kuid seda juhul, kui Riigikogu juhatus ning Riigikogu Kantselei toetavad 
raportite koostamise protsessi kaasatud ametnike motiveerimist. Komisjon saatis 
selle kohta kirja Riigikogu juhatusele, kohtuti ka Riigikogu esimehega. Otsus, 
kas ka edaspidi raporteid koostatakse, sõltub Riigikogu esimehe antud 
tagasisidest. 

9. Ühisistungil rahanduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoniga 
tutvustas Euroopa Kontrollikoja liige Kersti Kaljulaid kontrollikoja 
aastaaruannet Euroopa Liidu eelarve täitmise kohta 2012. eelarveaastal.  

Aruande põhisõnumid olid järgmised. 

• Raamatupidamise aastaaruanne kajastab õiglaselt Euroopa Liidu 
finantsolukorda ning tema finantstulemusi, rahavooge ja netovara muutusi 
lõppenud aastal. 

• Maksed on olulisel määral vigadest mõjutatud: Euroopa Liidu eelarve 
kulutuste hinnanguline veamäär tervikuna 2012. aastal kasvas ning 
moodustas 4,8% (2011. aastal 3,9%). 

• Hinnanguline veamäär on alates 2009. aastast igal aastal kasvanud (sellele 
eelnenud kolmel aastal veamäär vähenes). 

• Kõige enam vigadest mõjutatud kuluvaldkonnad on maaelu areng, 
keskkond, kalandus ning tervishoid (hinnanguline veamäär 7,9%), millele 
järgnevad regionaalareng, energeetika ja transport (hinnanguline veamäär 
6,8%). 

• Kõige rohkem kasvasid hinnangulised veamäärad tööhõive ja 
sotsiaalküsimuste, põllumajanduse ning regionaalarengu, energeetika ja 
transpordi kuluvaldkondades. 

• Suurem osa nendest vigadest mõjutatud tehinguid, mis puudutasid 
koostöös liikmesriikidega hallatavaid kulutusi, olid sellised, et 
liikmesriikide ametkondadel oli küllalt teavet vigade avastamiseks ja 
parandamiseks. 

• Maksete eelarvet survestab täitmata kulukohustuste kuhjumine. 
• Paljude Euroopa Liidu eelarvevaldkondade õigusraamistik on keerukas 

ning tulemuslikkusele ei keskenduta piisavalt. 
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Komisjonid võtsid informatsiooni teadmiseks. 

10. Komisjon tutvus Riigikontrolli kontrolliaruandega „Andmete esitamine riigi 
andmekogudele valdades ja linnades“ ning kuulas ära regionaalministri ning 
Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Siseministeeriumi, 
Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad. Üldjoontes tõdeti arutelul, et 
andmete kogumine omavalitsustelt andmekogudes on hästi korraldatud. 
Probleemiks oli ja on rahastamine: andmete esitamine on valdavalt riiklik 
ülesanne, kuid riik ei hüvita sellega kaasnevaid kulutusi. Riigieelarvest 
rahastatakse ainult osa rahvastikuregistri toiminguid ning riigilõivust otseselt 
majandustegevuse registri toiminguid. Muudel juhtudel, kas rahastamist ei toimu 
üldse või seosed ei ole selged. 

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

11. Komisjon korraldas Riigikontrolli ülevaate „Kultuuri rahastamise 
eriaruanne“ arutelul vastuvõetud otsusest tulenevalt kordusarutelu, et saada 
ülevaade rahastamissüsteemi hetkeolukorrast. Istungil osalesid 
Kultuuriministeeriumi, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri, Eesti Etendusasutuste 
Liidu, Eesti Muuseumiühingu ning Riigikontrolli esindajad.  

Arutelul selgus, et Kultuuriministeeriumis on toimunud positiivsed arengud 
rahastamise aluste ja korralduse ning programmide väljatöötamisel. 

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

12. Riigikontrolli kontrolliaruande „Infosüsteemide pidamine ja arendamine 
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas“ arutelul osalesid Riigikontrolli ning 
Keskkonnaministeeriumi esindajad. Audit näitas, et keskkonnaandmete õigsus ja 
usaldusväärsus oli olulises osas tagatud. Erandiks oli aga keskkonnaregister, 
milles oli vigu teistega võrreldes oluliselt rohkem. Kuigi see andmekogu peaks 
põhiregistrina olema kõige usaldusväärsem, ei ole seda sellekohaselt rahastatud 
ega arendatud. 

Arutelul jäi kõlama, et ministeeriumis aastatel 2010 ja 2011 infosüsteemide 
arendustööde kulud vähenesid, remondi- ja hoolduskulud samal ajal aga oluliselt 
kasvasid. Arutelu tulemusena palus komisjon edastada ülalpidamiskuludest 
ülevaade. Veebruaris 2014 edastatigi ülevaade, milles selgitati, et küsimuse all 
olnud IT remondi- ja hooldusteenuste ning arendustööde kulude osakaalu 
kõikumine oli tingitud raamatupidamislikust kulude liigenduse muutusest. 
Infotehnoloogiliste kulude üldproportsioon on jäänud aastate lõikes samaks.  

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

13. Auditi „Riigi põhimaanteede renoveerimine“ arutelul selgus, et 
Maanteeameti tegevus riigi põhimaanteede renoveerimise ettevalmistamisel ja 
elluviimisel on olnud puudulik. Puudub ülevaade, milliseid remonte on teedel 
tehtud. Lisaks on puudusi teede seisundi andmete õigsuses. Teehoiukavade 
objektidest on lõpetatud vaid 25%. Tee-ehituse normid on iganenud. Puudusi on 
projekteerimise kvaliteedis ning järelevalves. Teehoiuks on riigi raha kasutatud 
palju vähem, kui seaduses on ette nähtud. Kuulanud ära Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, Rahandusministeeriumi ning 
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Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon võtta teadmiseks informatsiooni riigi 
põhimaanteede renoveerimise korralduse peamiste probleemide kohta. Lisaks 
otsustati korraldada 2014. aasta oktoobris kordusarutelu.  

14. Pärast tutvumist Riigikontrolli aruandega „Järelaudit investeeringute 
kavandamise kohta valdades ja linnades“ kuulas komisjon ära Eesti Linnade 
Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Siseministeeriumi, Rahandusministeeriumi 
ning Riigikontrolli esindajad. Arutelul tõdes komisjon, et kohalike omavalitsuste 
investeeringuid tehakse suuremalt jaolt välisrahast. Kahjuks investeeritaksegi 
aga vaid objektidesse, mille jaoks on seda raha võimalik kasutada. 
Analüüsitakse investeeringuobjektide tasuvust ja teostatavust ning 
tulevikukulusid vaid siis, kui rahastaja seda nõuab. Riik on aga see, kes võiks 
otsustada, millise investeerimisvõimekusega omavalitsusi ideaalis näha 
tahetakse ehk millised on omavalitsuste rahastamise poliitika tulevikuplaanid. 
Tuleb jõuda selgusele, kuidas muuta omavalitsuste rahastamise süsteemi nii, et 
oleks tagatud nende finantsiline jätkusuutlikkus. Seejuures peab olema kindlaks 
määratud, milliseid investeeringuid ja millises ulatuses peaksid omavalitsused 
tegema oma raha eest ja kui suures osas saama investeeringutoetust.  

Komisjoni liikmete soovil korraldati 2014. aasta kevadel koos 
Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajatega kordusarutelu, millel 
keskenduti „Riigi eelarvestrateegia 2015–2018“ andmete kogumise 
probleemidele ning perioodi 2014–2020 Euroopa Liidu vahendite kasutamise 
kohta tehtud otsustele. Rahandusministeeriumi info põhjal on kohalike 
omavalitsuste eelarvestrateegiate koond sisendiks riigi eelarvestrateegias 
kohalike omavalitsuste näitajate prognoosimisel. Ministeeriumis jätkatakse ka 
edaspidi investeeringutoetuste info korjet, süstematiseerimist ja veebilehe 
asjakohasena hoidmist. Kaalutakse omavalitsuste jaoks nende tegevusi 
puudutavate uue perioodi Euroopa Liidu struktuurivahendite meetmete kohta 
süstematiseeritud info kokkukogumist ja avalikustamist.  

Olulisemad investeeringud piirkondlikku arengusse aastatel 2014–2020:  

• Haridus, hõive ja sotsiaalne turvalisus. 
• Piirkondliku ettevõtluse arendamine.  
• Veemajandustaristu ja kaugküttesektori kaasajastamine.  
• Suuremate linnapiirkondade arendamine.  
• Kohaliku ja regionaalse arendusvõimekuse suurendamine. 

Komisjon otsustas võtta informatsiooni teadmiseks ning teha järgmisele 
Riigikogu koosseisule ettepaneku korraldada kordusarutelu. 

15. Läti Seimi avaliku sektori kulutuste ja kontrollikomisjoni kutsel käis 
komisjon vastuvisiidil Läti Vabariigis. Kohtuti Läti Riigikontrolli, Läti Panga, 
Läti Rahandusministeeriumi ning Läti Seimi avaliku sektori kulutuste ja 
kontrollikomisjoni esindajatega. Käidi ka Eesti Vabariigi Suursaatkonnas Riias. 
Barricades Memorial Day raames osaleti lillede asetamise tseremoonial ning 
mälestuslõkketseremoonial Riia Toomväljakul. Lisaks osaleti Läti Seimi avaliku 
sektori kulutuste ja kontrollikomisjoni arutelul „Läti Euroopa Liidu Nõukogu 
eesistujariigi eelarve“.  
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Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariik on Euroopa Liidu liikmesriik, kes vastutab 
Euroopa Liidu Nõukogu töö korraldamise eest. Eesistuja määratakse rotatsiooni 
korras kuueks kuuks. Läti on eesistujariik 2015. aasta 1. jaanuarist. 

Komisjoni istungil anti ülevaade eesistumise ettevalmistusperioodi eelarvetest 
(2012–2014) ning informeeriti 2015. aasta planeeritavast eelarvest.  

16. Komisjon korraldas Riigikontrolli kontrolliaruande „Laste hoolekande 
korraldus valdades ja linnades“ arutelul vastuvõetud otsusest tulenevalt 
kordusarutelu, et saada informatsiooni, kui kaugele on Sotsiaalministeeriumis 
jõutud lastekaitse seaduse eelnõuga ja milliseid Riigikontrolli soovitusi on selles 
eelnõus arvestatud. Lisaks sooviti informatsiooni, kui kaugele on jõudnud 
ennetusele suunatud ühisprogrammi arengud (Euroopa Majanduspiirkonna ja 
Norra toetustest).  

Arutelul osalenud Sotsiaalministeeriumi esindajate väitel oli lastekaitse seaduse 
eelnõu arutelu hetkel kooskõlastusringil. Lapse heaolu tagamise ja õiguste 
kaitseks oli eelnõus arvestatud kolme olulist printsiipi. Esiteks, riskide 
ennetamine, teiseks, kohalikele omavalitsustele makstava riigi toetuse 
suurendamine, kolmandaks, lastekaitsetöö kvaliteedi tõstmine nii kohalikul kui 
ka üldisel tasandil.  

Lisaks informeeris Sotsiaalministeeriumi esindaja, et koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumiga ning Justiitsministeeriumiga on riskide ennetamise 
ühisprogramm (riskilaste ja -noorte programm) hoogsalt käima läinud.  

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

17. Komisjon tutvus Riigikontrolli aruandega „Riigi toetusel arendatud 
veetaristu jätkusuutlikkus ja mõju keskkonnaeesmärkide saavutamisele“ ning 
kuulas ära Keskkonnaministeeriumi, Keskkonnaameti, Konkurentsiameti, 
Terviseameti ning Riigikontrolli esindajad. Komisjon tõdes, et riik ei ole 
piisavale rahastusele vaatamata suutnud täita lubadust viia nõuetega vastavusse 
kõik suuremad joogi- ja reoveesüsteemid. Ühtlasi ei ole riik pööranud piisavalt 
tähelepanu sellele, kuidas tagada suure raha eest rajatud või korrastatud joogi- ja 
reoveepuhastussüsteemide jätkusuutlikkus tulevikus. Keskkonnaministeeriumi 
asekantsler Harry Liiv informeeris, et ministeerium on ette valmistanud 
tegevusprogrammi Riigikontrolli soovituste arvestamiseks ja elluviimiseks.  

Keskkonnaameti peadirektor Andres Onemar märkis, et amet on planeerinud 
karmistada keskkonnalubade nõudeid ning tõhustatakse kontrolliseiret. 
Konkurentsiameti peadirektor Märt Ots möönis, et amet on valmis koostöös 
Keskkonnaministeeriumiga leidma parima lahenduse veeteenuse hinna 
kehtestamiseks.  

Terviseameti peadirektori Tiiu Aro väitel saab Eesti tarbija täiesti normaalset ja 
tervisele ohutut joogivett. Aeg-ajalt on oldud probleemide ees, kuid peadirektor 
lubas oma pädevuse ulatuses tõhustada järelevalvet probleemsete veevärkide üle 
ning pöörata rohkem tähelepanu inimeste teavitamisele joogivee kvaliteedist. 

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 
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18. Riigikontrolli auditi „Riigi tegevus e-tervise rakendamisel“ aruande arutelul 
kuulati ära Sotsiaalministeeriumi, Eesti E-tervise SA, Eesti Haigekassa, SA Tartu 
Ülikooli Kliinikum, ASi Ida-Tallinna Keskhaigla, SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla, MTÜ Eesti Kiirabi Liit, MTÜ Eesti Perearstide Selts, MTÜ 
Eesti Haiglate Liit ning Riigikontrolli esindajate seisukohad. Arutelul selgus, et 
e-tervise eesmärke ei ole saavutatud, kuna e-tervise süsteemis olevaid andmeid ei 
ole erinevalt planeeritust veel võimalik kasutada ei ravitööks, riikliku statistika 
tegemiseks, registrite pidamiseks ega järelevalveks. Riigi loodud e-lahendustest 
kasutatakse aktiivselt vaid digiretsepti. Digiloo ja pildiviida kasutamine on jäänud 
tagasihoidlikuks ning digiregistratuur pole selle valmimisest möödunud viie aasta 
jooksul käivitunud. Riigikontrolli hinnangul on e-tervise nõrga käivitumise taga 
Sotsiaalministeeriumi eesmärgistamata ja juhuslik tegevus strateegilise juhtrolli 
täitmisel e-tervise arendamisel ja juurutamisel. 

Arutelu tulemusena otsustas komisjon võtta teadmiseks informatsiooni e-tervise 
rakendamise peamiste probleemide kohta. 

Teiseks otsustas komisjon, et sotsiaalminister peab 2014. aasta mais esitama 
riigieelarve kontrolli erikomisjonile: 

• Tegevuskava e-tervise edaspidise rakendamise kohta ning ülevaate, millal 
on digilugu, digiregistratuur ja digipilt valmis ja kasutusel igapäevases 
ravitöös, riikliku statistika tegemiseks, registrite pidamiseks ja tervishoiu 
juhtimiseks. Palju selleks kulub raha ning millised on projektide 
rahastamisallikad. 

• Selge visiooni, milline on Sotsiaalministeeriumi, Eesti E-tervise SA ja 
Eesti Haigekassa roll ja vastutus nimetatud projektide edasisel 
arendamisel. 

• Hinnangud, kas praegused e-tervise eesmärgid (vt Riigikontrolli 
kontrolliaruande p 8) on endiselt asjakohased või vajaksid 
ümbersõnastamist. 

Oluline on ära märkida, et arutelul esindas Sotsiaalministeeriumi 
osakonnajuhataja, kellel puudus vajalik kompetents vastata kõikidele Temale 
esitatud küsimustele. Komisjon otsustas saata ministeeriumile märgukirja, milles 
palutakse edaspidi saata komisjoni istungile kantsler või vähemalt vastutav 
asekantsler. 

Komisjoni korraldatud kordusarutelul osalesid Sotsiaalministeeriumi, Eesti E-
tervise SA, Eesti Haigekassa ning Riigikontrolli esindajad. Komisjon otsustas 
võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

19. Riigikontrolli kontrolliaruande „Kiire elanike arvu kasvuga valdade tegevus 
ebaseaduslike uusehitistega (järelaudit)“ arutelul osalesid Riigikontrolli, 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Notarite Koja, Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu ning Eesti Linnade Liidu esindajad. Järelauditi 
tulemusel leidis Riigikontroll, et omavalitsused suhtuvad ebaseaduslikku 
ehitamisse leebelt. Vaid kolmandikul juhtudest on omavalitsused pärast 
ebaseadusliku ehitise tuvastamist menetlenud asja nii, et dokumentidest 
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selguvad omavalitsuse kaalutlused, mida ja miks tuleb ehitise omanikul 
ebaseadusliku olukorra lõpetamiseks ette võtta. 

Olulisemad soovitused olid järgmised. 

• Auditeeritud omavalitsuste volikogudel tuleb analüüsida, kas 
vallavalitsusele ehitusjärelevalve läbiviimiseks ette nähtud ressurss (raha, 
ametikohtade arv) on piisav, et tulemuslikult täita kohalikule 
omavalitsusele pandud ehitusjärelevalve ülesannet. 

• Majandus- ja kommunikatsiooniministril on vaja algatada seaduse 
muudatused, mis teeksid ebaseaduslike hoonete seadustamisel 
kohustuslikuks ehitusekspertiisi või ülesmõõdistuse teostamine ehitusloa 
saamise eeldusena ning võimaldaks ilma ehitusloata hoonele kasutusloa 
väljastamist juhul, kui hoone on valmis ja kasutuses, aga määrata samas 
toimingule riigilõiv, mis tuleneb kohaliku omavalitsuse tehtavate 
toimingute mahust hoone valmidusastme hindamisel.  

Arutelul informeeriti, et Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
eestvedamisel on valminud planeerimisseaduse eelnõu, ehitusseadustiku eelnõu 
ning planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamise seaduse eelnõu, 
millega paljud välja toodud kitsaskohad leiavad lahenduse.  

Kohalike omavalitsuste esindajad informeerisid aga komisjoni, et 
ehitusjärelevalvet kohalikes omavalitsustes on tehtud olemasolevate võimaluste 
piires. 

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

20. Riigikontrolör Alar Karis andis komisjonile ülevaate Riigikontrolli tööplaani 
koostamisest ning Riigikogu liikmete ettepanekute arvesse võtmisest tööplaanis.  

Igal aastal teevad Riigikogu liikmed komisjonide või fraktsioonide kaudu 
ettepanekuid, kuid kõik need ei jõua Riigikontrolli tööplaani. Komisjoni arvates 
saaks rohkem Riigikogu liikmete ettepanekuid arutelule võtta siis, kui muuta 
Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses olevat arupärimisele vastamise tähtaega 
pikemaks. Praegu on see tähtaeg lühike (20 istungipäeva), Riigikontrollil ei ole 
võimalik selle aja jooksul teha menetlustoiminguid vaid esitatud arupärimistele 
vastatakse varasema teadmise või olemasoleva informatsiooni põhjal. Teise 
võimalusena pakuti Riigikogu kodu- ja töökorra seaduses uue töövormi 
väljatöötamist.  

Arutelu tulemusena jõudis komisjon seisukohale, et arupärimisele vastamise 
tähtaja pikendamiseks ei hakata põhiseadust ega Riigikogu kodu- ja töökorra 
seadust muutma. Ka ei alustata läbirääkimisi Riigikogu kodu- ja töökorra 
seaduses uue töövormi kujundamise protsessiga. 

21. Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi pensionisüsteemi jätkusuutlikkus“ 
arutelul osalesid Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, 
Justiitsministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi, 
Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ning Eesti Kindlustusseltside Liidu 
esindajad. Arutelul möönis komisjon, et tööealiste inimeste arvu vähenemise, 
pensionäride arvu suurenemise ja oodatava eluea kasvu tõttu vajab riik 
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jätkusuutlikku pikaajalist plaani, eri liiki pensionide reformimist ja II samba 
fondide regulatsiooni edasiarendamist.  

Riikliku pensionikindlustuse kulud ületavad 2014. aastal sotsiaalmaksu 
laekumisi ca 363 miljoni euro võrra ning riigi eelarvestrateegia kohaselt jõuab 
puudujääk 2017. aastal 474 miljoni euroni. Pensionikulud moodustasid 
2013. aastal kokku 1,61 miljardit eurot ehk ligi 21% riigieelarvest.  

Pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamiseks tuleks riigil kohe kui võimalik 
otsustada, milliseid meetmeid on vaja võtta. Selleks tuleks 
Sotsiaalministeeriumil ette valmistada: 

• Seisukoht, milline on Eesti riiklikule pensionikindlustussüsteemile kõige 
sobivam automaatne kohanemismehhanism, ja ülevaade selle mehhanismi 
kehtestamise ning rakendamise ajakavast. 

• Eripensionide saamise õiguse kaotamise põhimõtted ja nende 
rakendamise ajakava koos eripensionide kuluanalüüsiga ametikohtade 
lõikes aastani 2030.  

• Väljateenitud aastate ja soodustingimustel vanaduspensionide kaotamise 
põhimõtted ja nende põhimõtete rakendamise ajakava koos 
kuluanalüüsiga ametikohtade gruppide lõikes aastani 2030.  

Rahandusministeeriumil tuleks aga ette valmistada: 

• Tegevuskava kohustusliku kogumispensioni fondide tegevuse 
tõhustamise, konkurentsi elavdamise ja fondide valitsemistasude 
vähendamise kohta. 

• Analüüs kodumaiste investeeringute suurendamise võimaluste kohta 
kogumispensionifondides. 

Kuulanud ära kõik asjaosalised, võttis komisjon informatsiooni teadmiseks. 
Komisjoni otsuse projekti arutelul konsensust ei saavutatud, mille tõttu otsustati 
võtta aruanne teadmiseks. 

22. Komisjon tutvus Riigikontrolli aruandega „Riigi tegevus põlevkivi 
kasutamise suunamisel“ ning kuulas ära Riigikontrolli, 
Keskkonnaministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 
Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Keskkonnaameti ning Eesti 
Energia nõukogu esindajad. Komisjon tõdes, et riik pole saavutanud põlevkivi 
kasutamise riiklikus arengukavas seatud eesmärke vähendada põlevkivi 
kaevandamise ja kasutamise keskkonnamõju ning suurendada kaevandamise ja 
kasutamise efektiivsust. Uue arengukava koostamisel ei ole riik terviklikult 
hinnanud uute põlevkivivarude kasutuselevõtuga kaasnevat keskkonna-, tervise- 
ega sotsiaal-majanduslikku mõju. Samuti pole keskkonnatasud piisavalt 
motiveerinud ettevõtjaid vähem saastama ega loodusvarasid säästlikumalt 
kasutama. 

Keskkonnaministeeriumi esindaja lubas „Põlevkivi kasutamise riiklikus 
arengukavas 2016–2030“ ja „Energiamajanduse arengukavas aastani 2030“ 
võimaluse piires Riigikontrolli arvamusi ja soovitusi arvestada. 
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Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi esindaja nõustus, et põlevkivi 
tuleb kasutada eelkõige valdkondades, kus majanduslik lisandväärtus on suurim. 

Sotsiaalministeeriumi esindaja informeeris, et põlevkivisektori tervisemõju 
uuringu tegemiseks kasutatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse projektide 
raha. 

Rahandusministeeriumis on 2014. aastal väljatöötamisel uuring, mille 
põhiküsimus on see, kas riik saab põlevkivist piisavalt riigitulu ja millisel juhul 
oleks see maksimaalne. 

Komisjon otsustas võtta teadmiseks informatsiooni põlevkivi kasutamise 
peamiste probleemidest. Saamaks ülevaadet „Põlevkivi kasutamise riikliku 
arengukava 2016–2030“ väljatöötamise käigust, otsustati korraldada 2014. aasta 
novembri lõpus või detsembri alguses kordusarutelu.  

Arutamaks auditis välja toodud probleemi, et Eesti Energia Kaevandused AS 
kaevandas aastatel 2009–2012 Narva ja Sirgala põlevkivikarjääriga osaliselt 
kattuvast Puhatu turbamaardlast ilma loata umbes 900 000 tonni turvast, mille 
kaevandamise eest oleks pidanud tasuma 1–1,3 miljonit eurot kaevandamistasu, 
kutsuti kokku komisjoni istung. Istungil osalesid Keskkonnaministeeriumi, Eesti 
Energia Kaevandused ASi ning Riigikontrolli esindajad. Istungil keskenduti 
Narva ja Sirgala põlevkivikarjääriga osaliselt kattuvast Puhatu turbamaardlast 
kaevandatud turbaga seotud menetlustoimingutele. 

Arutelul andis Keskkonnaministeerium ülevaate põlevkivi kaevandamise 
lubadest, informeeris, mis on selgunud ja mida on tehtud probleemi 
lahendamiseks.  

Edaspidine tegevus on ministeeriumil planeeritud alljärgnevalt: 

• Keskkonnaamet teeb vajalikud menetlustoimingud keskkonnatasude 
sissenõudmiseks. 

• Keskkonnaministeerium selgitab välja võimalused Puhatu turbamaardla 
varu õiguspäraseks kaevandamiseks ja sihipärase kasutamise 
suunamiseks. 

• Vajaduse korral muudetakse maavara kaevandamise lubasid KMIN-073, 
KMIN-074 ja KMIN-087.  

23. Rahandusministeeriumi esindajad tutvustasid komisjonile Euroopa Liidu 
finantsraamistikku aastatel 2014–2020, euroraha kasutamise strateegiat ning 
2014. aasta kevadist majandusprognoosi. 

24. Komisjonis toimus auditi „Riigi asutatud sihtasutustele toetuste andmine ja 
nende sihipärane kasutamine“ arutelu. Pärast Rahandusministeeriumi, 
Kultuuriministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi, Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning Riigikontrolli esindajate ärakuulamist selgus, et 
ministeeriumidel puuduvad üldpõhimõtted, millistel juhtudel asutada sihtasutus 
ehk milliste avalike teenuste osutamist on otstarbekas korraldada sihtasutuste 
ning milliste osutamist riigiasutuste kaudu. Sihtasutuste rahastamine 
riigieelarvest käib erinevalt, mõningatel juhtudel on rahastamismudelid 
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läbipaistmatud ja infot sihtasutuste rahastuse kohta on riigieelarve seadusest 
raske leida.  

Arutelul jäi kõlama Rahandusministeeriumi lubadus, et sihtasutuste täpsustatud 
info edastatakse Riigikogule eraldi dokumendina koos 2015. aasta riigieelarve 
seaduse eelnõuga. 

Komisjon otsustas võtta informatsiooni teadmiseks. 

25. Komisjon kohtus Eestis visiidil viibinud Jordaania Kuningriigi 
delegatsiooniga. Sinna kuulusid Jordaania Parlamendi rahandus- ja 
majanduskomisjoni asejuhataja, parlamendi esindaja Mohammad Khaled 
Mahmoud Alradydeh, rahandus- ja majanduskomisjoni liige, parlamendi 
esindaja Haytham Mamdouh Hamdan Alabbadi, rahandus- ja 
majanduskomisjoni sekretär Mu'ayyad Abdel-Rahim Ahmad Al-Qaderi ning 
rahandus- ja majanduskomisjoni liige, parlamendi esindaja Moh'd Rashed Odeh 
Al-Baraiseh, Arutelul keskenduti mõlema riigi majanduse ja tööhõive 
küsimustele. Räägiti ka korruptsioonist. 

26. Ühisistungil sotsiaalkomisjoniga arutati Riigikontrolli kontrolliaruannet 
„Eakate hoolekande korraldus omavalitsuse hooldekodudes“. Istungile oli 
kutsutud Riigikontrolli, Sotsiaalministeeriumi, Eesti Linnade Liidu, Eesti 
Maaomavalitsuste Liidu, Anija Vallavalitsuse ning Rapla Vallavalitsuse 
esindajad. Arutelul tõdeti, et eakate hulga suurenemine esitab uusi nõudmisi 
hoolekandesüsteemile tervikuna. Nendega toimetulek ei ole vaid omavalitsuste 
mure. Riigilgi tuleb mõelda, mida süsteemis ümber sättida, et omavalitsustes 
suudetaks olulisi teenuseid osutada. 

Sotsiaalministeeriumi esindajate väitel on Riigikontrolli tähelepanekud juba 
varasematest diskussioonidest ja analüüsidest suures osas teada ning 
jõudumööda nendega poliitikate kujundamisel ka arvestatakse. Päris paljudele 
teenustele on uue sotsiaalhoolekande seaduse eelnõu eriosa raames plaanitud 
kehtestada tingimuslikud kvaliteedinõuded. Tingimus on, et kui kohalik 
omavalitsus mingit teenust osutab, siis ta peab ka teatud kvaliteedinõudeid 
rakendama. Küll aga ei ole eelnõus tehtud ettepanekut mingite kindlate teenuste 
nimekirja jaoks või olemasolu loomiseks kohaliku omavalitsuse tasemel. 
Sotsiaalministeeriumi hinnangul on vaja kohalikul omavalitsusel endal 
otsustada, kuidas oma tööd korraldada ja selle kvaliteeti parandada.  

Arutelul jäi kõlama kohalike omavalitsuste esindajate tahe, et riik arvestaks 
Euroopa Liidu struktuurivahendite programmiperioodi 2014–2020 jaotusplaanis 
sotsiaalhoolekande objektide investeeringuvajadustega, sest kohalike 
omavalitsuste tulubaasis puuduvad selleks vahendid. Eakate hoolekande tarvis 
on omavalitsused viimastel aastatel kulutanud umbes 40 miljonit eurot aastas. 
Enamik sellest, umbes 80%, on läinud eakate hooldamise jaoks 
hoolekandeasutuses. Eesti Maaomavalitsuste Liidu esindaja väitel sõltubki 
teenuste maht ja nende valiku suurendamine suuresti rahast. 

Komisjon otsustas võtta aruande ja informatsiooni teadmiseks. 
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27. Komisjon arutas SA Eesti Koostöö Kogu raportit „Avaliku sektori 
ressursikasutuse analüüs riigi saldoandmike põhjal aastatel 2006–2012“. 
Istungile olid kutsutud SA Eesti Koostöö Kogu, Rahandusministeeriumi ning 
Riigikontrolli esindajad. 

Komisjon otsustas võtta informatsiooni teadmiseks. 

 

 

 

Mihhail Stalnuhhin 

riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees 
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Lisa:   Ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni menetluses olnud uutest 
ülevaadetest ja kontrolliaruannetest ning nende menetlemise 
tulemustest 

 




