
 

 

RIIGIKOGU RIIGIEELARVE KONTROLLI ERIKOMISJONI TEGEVUSE 
ARUANNE 

(mai 2019 – juuni 2020) 
 

16. mail 2019. aastal moodustas XIV Riigikogu oma otsusega Riigikogu riigieelarve kontrolli 
erikomisjoni. Selle aruande esitamise ajal oli komisjoni koosseis järgmine: Jürgen Ligi 
(esimees), Martin Repinski (aseesimees), Peeter Ernits, Aivar Kokk ja Kalvi Kõva. 

Lõppeval aruandeperioodil on toimunud 38 istungit ja 2 ühisisitungit. Komisjon on 
menetlusse võtnud 19 uut kontrolliaruannet (sh ülevaated). Ülevaade komisjoni menetluses 
olnud uutest kontrolliaruannetest ja nende menetlemise tulemustest on esitatud aruande lisas. 

Kõikidel komisjoni istungitel toimunud aruteludel osalesid Riigikontrolli esindajad. Hea tava 
kohaselt on istungitele kutsutud auditivaldkonnaga seotud ministrid, vajadusel ka 
ministeeriumide kantslerid, asekantslerid ja teised ametiisikud.  

Peale kontrolliaruannete arutamise on komisjon tegelenud mitmete teemade ja küsimustega, 
mis on olnud kaudselt või otseselt aruannetega seotud.  

Ülevaade komisjonis käsitletud olulisematest teemadest 

1. Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega „Eesti idapiiri väljaehitamise ettevalmistamisest“ ning 
kuulanud ära siseministri, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, riigikontrolöri ning 
Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon 
teemaga edasi tegeleda. 

2. Riigikontrolli kontrolliaruande „Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel“ arutelul osalesid 
maaeluminister, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja, Põllumajandusameti 
peadirektor ning teised ametiisikud. Arutelul tõdeti, et kuigi taimekaitsevahendite piirnormide 
ületamisi leitakse taimses toidus üha vähem, tuleb Veterinaar- ja Toiduametil ning 
Maaeluministeeriumil parandada inimeste teavitamist toidus sisalduvate taimekaitsevahendite 
jääkidega seotud riskidest. Olgugi et Eestis süüakse väga palju taimset importtoitu, võetakse 
proove peamiselt kohalikust tava- ja mahetoidust, mis on aga võrreldes imporditud toiduga 
oluliselt puhtam, ning analüüsid ei peegelda seetõttu adekvaatselt üldpilti tegeliku taimse 
toidu ostukorvi kohta. Samuti esitatakse laborianalüüside tulemusi viisil, mis jätab toidust 
puhtama mulje. 

Arutelu tulemusena nõustuti järgmiste Riigikontrolli soovitustega Maaeluministeeriumile ning 
Veterinaar- ja Toiduametile: 

 Tuvastada, millistest taimekaitsevahendite jääkidest on inimesed enim ohustatud, ning 
tagada, et analüüsitaks seda toitu, mida tarbitakse kõige rohkem ja mille kasvatamisel 
on kasutatud enim taimekaitsevahendeid. 

 Koguda infot selle kohta, milliste taimede puhul ning kui suures koguses 
taimekaitsevahendeid ja väetisi kasutatakse.  

 Parandada avalikkuse teavitamist toidus leitud taimekaitsevahendite jääkidest ning 
võimalikest terviseriskidest, sealhulgas esitada analüüside andmed arusaadavalt ja 
üheselt mõistetavalt. Avalikustada analüüside andmed selliselt, et tarbija saaks toidu 
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tarbimisel teha teadlikke valikuid. Tulemuste esitamisel lähtuda tegelikest 
laboritulemustest. 

Komisjon otsustas informatsiooni teadmiseks võtta ja jälgida edasisi arenguid. 

3. Rahandusminister ja teised ametiisikud andsid komisjonile ülevaate riigi eelarvestrateegiast 
2020–2023 ning Rahandusministeeriumi 2019. aasta suvisest majandusprognoosist ning lisaks 
avaliku ja erasektori koostöö võimalikkusest. Viimati nimetatud teema oli ajendatud Vabariigi 
Valitsuse plaanist rakendada kolme suurema maantee rahastamisel PPP-projekti. 

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks. 

4. Tutvunud Riigikontrolli kontrolliaruandega „Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja 
riiklik rahastamine“ ning kuulanud ära haridus- ja teadusministri, siseministri, 
rahvastikuministri ja riigikontrolöri ning Haridus- ja Teadusministeeriumi, 
Kultuuriministeeriumi, Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon 
aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta. 

5. Komisjon arutas koos haridus- ja teadusministri, sotsiaalministri ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, 
Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, 
Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning 
Riigikontrolli esindajatega Riigikontrolli kontrolliaruannet „Avaliku sektori tarkvaraarenduse 
projektide juhtimine“. Olukorras, kus tarkvara arendamisele kulutatakse märkimisväärselt 
raha ning valminud tarkvara ja infosüsteemid mängivad olulist rolli avaliku sektori juhtimisel 
ja teenuste osutamisel, on oluline teada saada, miks riigi tarkvaraarendusprojektid 
ebaõnnestuvad. Riigikontrolli audit näitas, et viis arendusprojekti üheksast (EHR, KOTKAS I, 
MATS, RHR, RIHA) viidi läbi tõhusalt ehk olulises osas ettenähtud eelarvega, kokkulepitud 
ajaks ja vajaliku funktsionaalsusega. Ebaõnnestus neli arendust (ETIS2, E-Täitur, SKAIS2, 
UUSIS).  

Arutelu tulemusena võib kokkuvõtlikult välja tuua järgmised tarkvaraarenduse edutegurid: 

 Enne tarkvaraaredusega alustamist tuleb kirjeldada ja optimeerida põhitegevuse 
protsessid. 

 Kirjeldatud ja optimeeritud põhitegevuse protsessidele peab andma oma heakskiidu 
infosüsteemi peakasutaja. 

 Senisest enam tuleb pöörata tähelepanu tarkvaraarenduse meeskondade mehitamisele. 
 Tarkvaraarendusi on soovitatav läbi viia väiksemate etappidena, sest nii selguks 

arenduse võimalikud probleemid varem ja vajalikke parendusi saaks teha aegsasti.  
 Tarkvaraarenduse projektide eel tuleb projektis osalevaid inimesi koolitada. 

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks ja otsustas jälgida edasisi arenguid. 

6. Tutvunud Riigikontrolli „Ülevaatega Hiiumaa ja Saaremaa parvlaevaühendusest“ ning 
kuulanud ära Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, TS Laevade ja 
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon ülevaate teadmiseks võtta. 

7. Komisjon arutas koos Riigikontrolli, Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Rahandusministeeriumi 
esindajatega aruannet „Riigi 2018. aasta majandusaasta koondaruande õigsus ja tehingute 
seaduslikkus“. Kontrolliaruande koostajate hinnangul kajastab raamatupidamise aastaaruanne 
kõigis olulistes osades õiglaselt riigi finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi 
majandustulemust ja rahavoogusid. 

Aastaaruanne toob välja, et jätkuvalt ei planeerita riigieelarvesse penisonieraldiste suuruse 
muutusega ja kohtuvaidlustega seotud kulusid. Sihtotstarbelisest reservist on muu hulgas 
eraldatud raha tegevusteks, mis ei ole kooskõlas reservi loomise eesmärkidega. Kuna 
stabiliseerimisreservi optimaalset suurust ei ole õigusaktides sätestatud ja ka 
Rahandusministeerium pole seda hinnanud, pole teada, kui suur reserv olema peab, et see 
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kataks võimalikud vajadused. Lisaks ei ole ministeeriumide ja Riigikantselei sõnul neil 
piisavaid õigusi ja võimalusi, et täita neile korruptsioonivastase seadusega pandud ülesandeid.  

Komisjon võttis aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

8. Riigikontrolli kontrolliaruande „Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused“ arutelul tõdeti, et 
2013. aastal toimunud tasuta kõrgharidusele ülemineku ja sellega kaasnevate 
ümberkorralduste tulemused on osutunud võrreldes seatud eesmärkidega lünklikuks. Kuigi 
üliõpilased lõpetavad kõrgkooli kiiremini ja katkestavad õpinguid vähem, on koolide 
võimalused lisatulu teenida muutunud napiks ja kõrghariduse rahastamismudel jäänud ajale 
jalgu. Arutelul osalesid haridus- ja teadusminister ning Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, 
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Eesti Kunstiakadeemia, Eesti 
Maaülikooli, Eesti Üliõpilaskondade Liidu ning Riigikontrolli esindajad. 

Olulisemad soovitused: 

 Vaadata üle erialastipendiumite loend, lähtudes kasvava tööjõuvajadusega erialade 
õppekavadest. 

 Tagada, et halduslepingutes fikseeritakse selged kokkulepped ja eesmärgid. 
 Töötada välja finantsmudel, mis võimaldab kõrgkoolide rahanduslikku olukorda 

võrdlevalt hinnata, ning Haridus- ja Teadusministeeriumil välja selgitada, millistel 
tingimustel on kõrgkoolide rahastamine jätkusuutlik. 

Arutelu tulemusena otsustas komisjon korraldada 2020. aasta novembris kordusarutelu, kus 
Haridus- ja Teadusministeerium annab täpsema ülevaate kõrghariduse rahastamise arengutest, 
kõrgharidusreformi olukorrast ning edasistest plaanidest. Lisaks tuleb ministeeriumil 
selgitada, milliseid kontrolliaruande soovitusi on rakendatud, kuidas seda on tehtud ja mida 
kavatsetakse veel teha ning milliste soovitustega ei nõustuta ja mis on selle põhjus.  

9. Ühisistungil Euroopa Liidu asjade komisjoniga tutvustas Euroopa Kontrollikoja liige Juhan 
Parts kontrollikoja 2018. aasta aastaaruannet.  

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks. 

10. „Ülevaate riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2018.–2019. aastal“ arutelul tutvustasid 
riigikontrolör ja teised Riigikontrolli ametnikud dokumenti, mille eesmärk oli anda ülevaade 
e-riigi olukorrast ja sellega seotud kuludest, kirjeldada seda, kuidas Eesti paistab teiste 
riikidega võrreldes, ning tuua näiteid kitsaskohtadest konkreetsetes valdkondades. 

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks. 

11. Rahandusministeerium andis ülevaate eelarverevisjoni tegevusest ning tõhustamiskavade 
rakendamisest riigieelarve protsessis. 

Komisjon otsustas informatsiooni teadmiseks võtta ja jälgida edasisi arenguid. 

12. Riigikontrolli kontrolliaruande „Erakorraline meditsiin“ kordusarutelul vastasid 
sotsiaalminister Tanel Kiik ja teised ministeeriumi ametnikud komisjoni varasemast otsusest 
tulenevatele ettepanekutele. 

Kuulanud ära Sotsiaalministeeriumi vastused, otsustas komisjon aruande ja informatsiooni 
teadmiseks võtta. 

13. 2018. aastal alustasid Eesti, Läti ja Leedu kõrgeimad auditiasutused Rail Balticu projekti 
ühisauditiga, mille eesmärk oli analüüsida, kuidas projekti rahastamine, hangete läbiviimine ja 
lepingute haldamine on korraldatud. Paralleelselt analüüsis Riigikontroll projekti elluviimist 
Eestis. Komisjon arutas oma istungitel nii Baltimaade ühisauditit kui ka Eestis korraldatud 
auditi tulemusi. 
Kolme Balti riigi ühisauditi „Implementation of the Rail Baltica project“ arutelul tõdeti, et 
Rail Balticu projekti tõhusaks elluviimiseks tuleb parandada kogu projekti juhtimist, eriti just 
muudatuste juhtimist. Loodud struktuur võib tekitada riske. 
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Auditi „Rail Balticu projekti rahastamine ja elluviimine Eestis aastatel 2014–2019“ arutelul 
tõdeti, et Rail Balticu raudteeprojekti puhul on tekkinud tegevuste elluviimisel, sealhulgas 
Eesti vastutada olevas osas, hilinemisi ja mõnede tegevuste maksumuse prognoosid on 
suurenenud. Aruteludel osalesid majandus- ja taristuminister, riigikontrolör ning Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Rail Baltic Estonia OÜ ja 
Riigikontrolli esindajad. 

Komisjon võttis aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

14. Komisjon arutas koos Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu ning Riigikontrolli esindajatega Riigikontrolli kontrolliaruannet 
„Omavalitsuste kogutud hoolekandeteabe kasutamine“. Arutelul selgus, et teabe kogumine 
omavalitsuste sotsiaaltöö kohta ning selle teabe haldamine ja kasutamine ei ole hästi 
korraldatud. Tulemuseks on nii ülemäärane koormus kui ka see, et kogutud teavet ei kasutata 
parimal moel. Probleem lähtub suuresti riigi arendatud infosüsteemist STAR, mida ei ole selle 
asutamisest saadik kümne aasta jooksul suudetud loodetud viisil tööle saada. 
Nii Eesti Linnade ja Valdade Liit kui ka Sotsiaalkindlustusamet lubasid Riigikontrolli 
soovitusi järgida. Sotsiaalministeerium väljendas valmisolekut võtta S-veebi aruandlus Eesti 
Linnade ja Valdade Liiuduga 2020. aastal korrapäraselt toimuvatel kohtumisel üheks 
aruteluteemaks, kuid arvas, et aruandluse mahu vähenemine peaks toimuma siiski koos 
STAR-i andmekvaliteedi paranemisega.  

Komisjon võttis aruande ja informatsiooni teadmiseks. 

15. Komisjon arutas koos Rahandusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Õiguskantsleri 
Kantselei ja Riigikontrolli esindajatega kogumispensionide seaduse ja sellega seonduvalt 
teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (kohustusliku kogumispensioni reform) mõjusid.  

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks. 

16. Riigikontrolli kontrolliaruande „Hanketegevuse korraldus riigiasutustes“ arutelul tõdeti, et 
korraldamata hankemenetlusi (s.t hankemenetlus on jäänud üldse tegemata) on võrreldes 
2016. aastaga vähem. Kuna 2017. aasta septembris jõustus uus riigihangete seadus ja 2018. 
aastal võeti kasutusele uus riigihangete register, siis uuris Riigikontroll 2019. aastal, milline 
on olnud nende mõju riigiasutuste hanketegevusele. 

Kuulanud ära Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon aruande 
ja informatsiooni teadmiseks võtta. 

17. Riigikontroll tutvustas komisjonile aruannet „Investeeringute kavandamine ja juhtimine 
ministeeriumides, riigi suuremates äriühingutes, haiglates ning ülikoolides“. Aruandes leidis 
Riigikontroll, et investeeringute juhtimisel puudub kogu riiki hõlmav vaade, mis oleks pikem 
kui neli aastat. Terviklikku ülevaadet elluviidud ja pooleliolevatest investeeringutest 
Rahandusministeeriumil ja mitmetel teistel ministeeriumidel pole ning puudub ka teadmine 
oma haldusala investeeringute maksumusest. Hindamata jäetakse lõppenud projektide 
sotsiaal-majanduslikud mõjud ehk see, milles seisneb kallite investeeringuprojektide sisuline 
kasu. 

Projektide paremaks ettevalmistamiseks ja juhtimiseks tuleks jõuda kokkuleppele järgmistes 
küsimustes: 

 Kuidas seada kõigi valdkondade olulised investeeringud pingeritta pikema kui nelja 
aasta perspektiiviga?  

 Kes vastutab investeeringute kavandamise ja juhtimise eest Rahandusministeeriumis 
ja teistes ministeeriumides? 

 Millises vormis ja mahus peab Rahandusministeeriumil olema ülevaade 
ministeeriumide ning nende haldusala asutuste ja ettevõtete investeeringutest, nende 
tähtaegadest ja kogumaksumustest? 
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 Milline ülevaade peab ministeeriumil olema tema haldusalas olevate äriühingute, 
sihtasutuste ja avalik-õiguslike institutsioonide investeeringutest?  

 Milline peab olema rahastamist taotleva investeeringuprojekti ettevalmistus ning 
hindamise ja väljavalmise metoodika lähtuvalt projekti olulisusest, maksumusest, 
ajakavast vms? 

 Kuidas välja selgitada laiemad mõjud ja väärtus, mida investeeringuprojekti 
elluviimise tulemusel Eesti riik saab ja on saanud?  

Kuulanud ära Rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-i esindajad, võttis komisjon 
informatsiooni teadmiseks ning otsustas ka edaspidi jälgida investeeringute kavandamise ja 
juhtimise suundumusi. 

18. Euroopa Komisjoni majandus- ja rahandusküsimuste peadirektoraadi osakonnajuhataja 
Heinz Jansen ning Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin 
Höövelson andsid komisjonile ülevaate Euroopa Komisjoni avaldatud aruandest ,,Euroopa 
poolaasta 2020. aasta riigiaruanne Eesti kohta“. Aruanne puudutas nii üldist majandusarengut 
kui ka sotsiaal- ja haridusvaldkonna arengut. 

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks. 

19. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kehtestatud eriolukorras on komisjoni videoistungid 
toimunud viiel korral, arutatud on järgmisi teemasid:  

 Eriolukorra õiguslikud ja eelarvelised tegurid  

 Eriolukorra aja lisakulud ja nende vastavus kriisile ning rahalised väljavaate  

 Majanduslik olukord ja riigirahandus  

 Kriisimeetmed ja nende rakendamine ning väljumisstrateegia  

Aruteludel on osalenud Eesti Panga president, rahandusminister, sotsiaalminister, 
maaeluminister, väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister, riigikontrolör, eelarvenõukogu 
esimees ning Sotsiaalministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Maaeluministeeriumi ning Riigikontrolli esindajad.  

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks ja otsustas jälgida edasisi tegevusi. 

20. Riigikontrolli „Ülevaate rahandusprognoosi ja -seirega seotud riskidest riigi 
eelarvepoliitikas“ arutelul osalesid Rahandusministeeriumi, eelarvenõukogu ja Riigikontrolli 
esindajad. Ülevaates võrreldi Rahandusministeeriumi eelarveprognoose ja riigi tegelikke 
tulusid-kulusid. Tutvunud ülevaatega, mööndi, et 2018. aastal keset stabiilset 
majanduskonjunktuuri oli keskvalitsuse nominaalne puudujääk plaanitust üle 200 miljoni 
suurem. Seda vaatamata eelarvenõukogu korduvatele hoiatustele. 

Ettepanekud selle kohta, mida peaks tulevikus tegema: 

 Eelarvenõukogule anda eelarvereeglite täitmise jälgimisel suurem roll, mis võimaldab 
mõjusamalt juhtida valitsuse tähelepanu riigi tulude ja kulude kavandamisega seotud 
riskidele. 

 Märksa operatiivsemalt jagada teavet riigikassa tulude laekumisest ja riigieelarve 
tegelikest kuludest. 

 Riskide maandamiseks riigi rahandusprognoosi koostamisel teha 
Rahandusministeeriumil teiste ministeeriumidega kokkulepped, kuidas tagada 
usaldusväärne info erinevatest eluvaldkondadest. 

 Arvestades väheinformatiivset aastaeelarve struktuuri, juurutada 
Rahandusministeeriumil koostöös ministeeriumidega riigieelarve sisukas ja 
analüütiline kulude jooksev jälgimine eelarveaasta kestel. 

 Riigikogult, Vabariigi Valitsuselt, Riigikantseleilt, eelarvenõukogult ning Eesti 
Pangalt koguda regulaarselt arvamusi ja ettepanekuid riigieelarve tulude ning kulude 
seire ja prognoosi koostamise korralduse kohta ning avalikustada esitatud ettepanekute 
ja nende võimaliku rakendamise ülevaade. 



 
6 

Vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse §-le 153 korraldas komisjon 9. juunil k.a 
oluliselt tähtsa riikliku küsimusena Eesti eelarvepoliitika arutelu Riigikogu täiskogus. 
Ettekandjateks olid riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees, Eesti Panga president, 
eelarvenõukogu esimees ja Kaubandus-Tööstuskoja juhatuse esimees.  

21. Riigikontrolli kontrolliaruande „Eesti Haigekassa kontrollitegevus tervishoiuteenuste 
rahastamise üle“ arutelu osalesid sotsiaalminister, Eesti Haigekassa juhatuse esimees, Tervise 
ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktor ning Riigikontrolli esindajad.  

Komisjon võttis informatsiooni teadmiseks ja otsustas jälgida edasisi arenguid. 

Jürgen Ligi 
Riigieelarve kontrolli erikomisjoni esimees 

16. juuni 2020 

Lisa: Ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni menetluses olnud uutest ülevaadetest ja 
kontrolliaruannetest ning nende menetlemise tulemustest mai 2019 – juuni 2020 
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Lisa 
Ülevaade riigieelarve kontrolli erikomisjoni menetluses olnud uutest ülevaadetest ja kontrolliaruannetest ning nende menetlemise tulemustest 

mai 2019 – juuni 2020 

Nr Kontrolliaruanne/analüüs Esitamise Arutelu Arutelu tulemus 

     aeg aeg   

1 

Ülevaade "Eesti idapiiri väljaehitamise 
ettevalmistamisest"  
nr 2-1/80020/2 23.05.2019 3.06.2019 nr 2  

Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ning kuulanud ära siseministri, 
Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, riigikontrolöri ning 
Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Riigikontrolli 
esindajad, otsustas komisjon teemaga edasi tegeleda.  

2 
Riigi tegevus toidu ohutuse tagamisel 
nr 2-1/80009/7 6.06.2019 

 
10.06.2019 nr 3 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära 
maaeluministri, Veterinaar- ja Toiduameti peadirektori asetäitja, 
Põllumajandusameti peadirektori ning teised ametiisikud, otsustas 
komisjon teemaga edasi tegeleda.  

3 

Täiskasvanute eesti keele õppe korraldus ja 
riiklik rahastamine 
nr 2-1/80044/10 22.08.2019 

9.09.2019 nr 5 
16.09.2019 nr 6 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära haridus- ja 
teadusministri, siseministri, rahvastikuministri ja riigikontrolöri ning 
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi, 
Siseministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon 
aruande ja informatsiooni teadmiseks võtta. 

4 

Riigi 2018. aasta raamatupidamise 
aastaaruande õigsus ja tehingute 
seaduslikkus 
nr  2-1/80018/24 30.08.2019 

9.09.2019 nr 5 
21.10.2019 nr 10 Aruanne võetud teadmiseks. 

5 

Ülevaade Hiiumaa ja Saaremaa 
parvlaevaühendusest  
nr 2-1/80043/4 4.09.2019 

9.09.2019 nr 5 
14.10.2019 nr 9 

Tutvunud Riigikontrolli ülevaatega ning kuulanud ära Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Maanteeameti, TS Laevade ja 
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon ülevaate teadmiseks 
võtta. 



 
8 

6 

Avaliku sektori tarkvaraarenduse projektide 
juhtimine 
nr 2-1/80001/25 9.09.2019 

9.09.2019 nr 5 
7.10.2019 nr 8 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära haridus- ja 
teadusministri, sotsiaalministri ning Haridus- ja 
Teadusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Tervise ja Heaolu 
Infosüsteemide Keskuse, Registrite ja Infosüsteemide Keskuse, 
Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koja, Siseministeeriumi, Politsei- 
ja Piirivalveameti, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi, 
Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu ning 
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon teemaga edasi tegeleda.  

7 
Kõrgharidusreform ja tööjõuvajadused 
nr 2-1/50102/2 18.10.2019 

21.10.2019 nr 10 
4.11.2019 nr 11 

11.11.2019 nr 12 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära haridus- ja 
teadusministri ning Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Eesti Muusika- 
ja Teatriakadeemia, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Eesti 
Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikooli, Eesti Üliõpilaskondade Liidu 
ja Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon korraldada 2020. aasta 
novembris kordusarutelu, kus Haridus- ja Teadusministeerium annab 
täpsema ülevaate kõrghariduse rahastamise arengutest, 
kõrgharidusreformi olukorrast ning edasistest plaanidest. Lisaks 
tuleb ministeeriumil selgitada, milliseid kontrolliaruande soovitusi 
on rakendatud, kuidas seda on tehtud ja mida kavatsetakse veel teha 
ning milliste soovitustega ei nõustuta ja mis on selle põhjus.  

8 

Rail Balticu projekti rahastamine ja 
elluviimine Eestis aastatel 2014–2019 
nr 2-1/80002/13 4.12.2020 

2.12.2019 nr 14 
9.12.2019 nr 15 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära majandus- ja 
taristuministri ja riigikontrolöri ning Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Rail 
Baltic Estonia OÜ ja Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon 
aruande teadmiseks võtta. 

9 

Omavalitsuste kogutud hoolekandeteabe 
kasutamine 
nr 2-1/80023/5 13.12.2020 

 
20.01.2020 nr 18  

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära 
Sotsiaalministeeriumi, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Linnade ja 
Valdade Liidu ning Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon 
aruande teadmiseks võtta. 



 
9 

10 

Ülevaade infotehnoloogia kuludest ja 
investeeringutest ministeeriumides ja nende 
asutustes 
nr 2-1/80033/2 19.12.2019 18.05.2020 nr 33 Ülevaade võetud teadmiseks. 

11 

Riigikontrolli arvamus Balti Kaitsekolledži 
2018. aasta raamatupidamise aastaaruande 
kohta 
nr 2-1/80037/4 20.12.2019 18.05.2020 nr 33 Aruanne võetud teadmiseks. 

12 Implementation of the Rail Baltica project 7.01.2020 13.01.2020 nr 17  Aruanne võetud teadmiseks. 

13 
Hanketegevuse korraldus riigiasutustes 
nr 2-1/80024/10 3.02.2020 

30.01.2020 nr 20 
10.02.2020 nr 21 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära 
Rahandusministeeriumi ja Riigikontrolli esindajad, otsustas 
komisjon aruande teadmiseks võtta. 

14 

Investeeringute kavandamine ja juhtimine 
ministeeriumides, riigi suuremates 
äriühingutes, haiglates ning ülikoolides 
nr 2-1/80003/6 6.02.2020 

30.01.2020 nr 20 
17.02.2020 nr 22  

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära 
Rahandusministeeriumi ja Riigi Kinnisvara AS-i esindajad, võttis 
komisjon informatsiooni teadmiseks ning otsustas ka edaspidi jälgida 
investeeringute kavandamise ja juhtimise suundumusi. 

15 

Kohalike omavalitsuste roll ettevõtluse 
edendamisel 
nr 2-1/80028/4 13.02.2020 27.02.2020 nr 23 Aruanne võetud teadmiseks. 

16 

Ülevaade rahandusprognoosi ja -seirega 
seotud riskidest riigi eelarvepoliitikas 
nr 2-1/80046/5 5.05.2020 

5.05.2020 nr 30 
25.05.2020 nr 33  

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära 
Rahandusministeeriumi, eelarvenõukogu ja Riigikontrolli esindajad, 
otsustas komisjon korraldada Eesti eelarvepoliitika teemalise OTRK 
arutelu täiskogus. 

17 

Riigikontrolli arvamus NATO 
küberkaitsekoostöö keskuse 2018. ja 2019. 
aasta raamatupidamise aastaaruande kohta 
nr 2-1/80048/6 14.05.2020 18.05.2020 nr 33 Aruanne võetud teadmiseks. 

18 

Maaparandussüsteemide korrastamise 
jätkusuutlikkus 
nr 2-1/80032/7  18.05.2020 

11.05.2020 nr 31 
8.06.2020 nr 36 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära 
Maaeluministeeriumi, Põllumajandusameti, Keskkonnaameti ja 
Riigikontrolli esindajad, otsustas komisjon teemaga edasi tegeleda.  



 
10 

19 

Eesti Haigekassa kontrollitegevus 
tervishoiuteenuste rahastamise üle 
nr 2-1/80027/14 5.06.2020 

2.06.2020 nr 35 
15.06.2020 nr 37 

Tutvunud Riigikontrolli aruandega ning kuulanud ära 
sotsiaalministri, Eesti Haigekassa juhatuse esimehe, Tervise ja 
Heaolu Infosüsteemide Keskuse direktori ning Riigikontrolli 
esindajad, otsustas komisjon teemaga edasi tegeleda.  

 


