Aktsiaseltsis Tallinna Sadam võimalike korruptsiooniriskide tuvastamiseks moodustatud
uurimiskomisjoni 9. veebruari 2016. a istungi päevakorrapunkti 3 juures toimunud
arutelu üleskirjutus

Komisjoni istungile oli kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi
MKM) majandusarengu osakonna analüütik Regina Raukas.
Artur Talvik
Kuidas te olete seotud Tallinna Sadama temaatikaga? Milline on teie positsioon MKM-is?
Regina Raukas
Ma töötan MKM-is aastast 2009, aga riigi äriühingutega tegelen aastast 2012. Minu positsioon
on analüütik. Olen ministeeriumis ainus isik, kes koordineerib äriühingute juhtimist ja
valitsemist. Kui on üldkoosolekute ettevalmistamine, dividendid, ainuaktsionäride otsuste
vormistamine, osaluste omandamine, võõrandamine, kõik see analüütiline pool, samuti mis
puudutab dividendide planeerimist riigieelarvesse, see on minu ülesandeks, samuti see, mis
puudutab ettepanekute tegemist ministrile osaluste võõrandamiseks, suurendamiseks,
vähendamiseks jne. Ehk ma olen omandiüksuse rollis, toetan ministrit üldkoosoleku pädevusse
jäävates küsimustes.
Artur Talvik
Kas ülesanded tulevad otse ministrilt?
Regina Raukas
Ülesanded tulevad nii ministrilt kui kantslerilt. Rohkem ikka ministrilt.
Artur Talvik
Aga asekantslerilt?
Regina Raukas
Asekantslerilt vähem. Meil ei ole ministeeriumis
asekantsleri ametikoht täidetud.

hetkel majandusarengu valdkonna

Artur Talvik
Teie aja jooksul on olnud palju ministreid. Kas nägite Juhan Partsi ka?
Regina Raukas
Jah, nägin. Meil on ministeeriumis praegu kaks ministrit ja osaluse valitsemine on ära jagatud
kahe ministri vahel. MKM valitsemisalas on 20 äriühingut, riigis kokku on neid 32.
Taristuministri valitsemisel on osalus üheksateistkümnes ja ettevõtlusministril ühes äriühingus.
Artur Talvik
Tallinna Sadamaga on seotud ka Rahandusministeerium?
Regina Raukas
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Jah. See osa, mis puudutab riigi eelarvestrateegiat. Meie teeme oma ettepanekud
Rahandusministeeriumile. Rahandusministeerium analüüsib neid ja kui otsused vajavad
Vabariigi Valitsuse otsust, siis see läheb valitsusse. Kui küsimus on Rahandusministeeriumi
pädevuses, siis Rahandusministeerium läheb valitsusse, kui on MKM pädevuses, siis läheme
meie otse valitsusse. Dividendide puhul läheb Rahandusministeerium valitsusse, meie teeme
ettepanekud.
Artur Talvik
Aga näiteks jäälõhkuja ostmine?
Regina Raukas
Kõik need küsimused, mis on üldkoosoleku pädevuses, need teeb osalust valitsev minister. Kui
nad eeldavad riigieelarvelist finantseerimist, siis on ka Rahandusministeeriumi nõusolekut
sinna juurde vaja. Ma võin rääkida kuidas aruandlus äriühingutega käib. On kehtestatud MKMi valitsemisel olevate riigi enamusosalustega äriühingute üldkoosolekute töökord.
Äriühingutega toimuvad kord aastas korralised üldkoosolekud. Üldkoosolekud toimuvad
koosoleku vormis. Osaleb minister, osalen mina, osaleb äriühingu juhatuse esimees, vajadusel
finantsjuht ja kindlasti nõukogu esimees. Meil on konkreetsed teemad ette antud, mis peavad
olema üldkoosoleku päevakorras kajastatud.
Artur Talvik
Mis need kindlad teemad on?
Regina Raukas
Me oleme kirjeldanud üldkoosolekute töökorras päevakorra struktuuri. Äriühingud (MKM
valitsemisel) tulevad üldkoosoleku vormis kord aastas kinnitama oma majandusaasta aruannet,
mis peab olema 30. aprilliks kinnitatud. See esitatakse Rahandusministeeriumile ja
Riigikontrollile. Oleme koostanud ette protokolli vormi ja üldkoosoleku soovitusliku
päevakorra. Soovitusliku päevakorra järgi siis äriühingu juhatus annab ülevaate lõppenud
majandusaasta kokkuvõttest, juhatuse esimees teeb ettekande, märgib ära eesmärkide täitmise
ülevaate, annab ülevaate majandustulemustest, investeeringutest ja olulistest tehingutest. Siis
on nõukogu esimehe ettekanne. Ta annab hinnangu juhatuse tööle läinud majandusaasta kohta,
annab ülevaate kontrollikeskkonnast, kas on tehtud korralisi, erakorralisi kontrolle ja kui on
tehtud, siis mis on kontrollide tulemus olnud. Nõukogu esimees annab veel ülevaate juhatuse
tasustamisest ja lisatasude määramisest. Reeglina äriühingute nõukogud määravad vastavalt
tulemustele juhatuse esimeestele või/ja liikmetele tulemustasu kord aastas. See peab olema
põhjendatud ja põhjendusi me küsime. Edasi on majandusaasta aruande kinnitamine ja järgmise
majandusaasta ootused. Juhatuse esimees teeb ettekande, annab ülevaate äriühingu strateegiast,
tegevuse eesmärkidest, planeeritud majandustulemustest järgmisel aastal. Finantstulemused,
käive, kasum, kahjum, tulude-kulude muutused ja investeeringud ning olulisemad tehingud,
mis järgmisel aastal on planeeritud. Kolmas blokk on meil nõukogu esimehe ootused
omanikule. Toimub äriühingu esindajate ja omaniku vaheline diskussioon, millised on ootused
omanikule-äriühingule. Meil on igale äriühingule kinnitatud omanikuootused. Omanikuootuste
koht on nüüd see, kus toimub kokkuleppe sõlmimine aktsionäri ja ettevõtte vahel, kus aktsionäri
rollis olev minister seab ettevõttele konkreetsed finants- ja tegevuse eesmärgid.
2

Finantseesmärgid on meil mõõdetud omakapitali tootlusega. Omakapitali tootluse annab ette
Rahandusministeerium. Kord aastas omakapitali tootlust korrigeeritakse. Siis on veel tegevuse
eesmärgid, omanikuootustes on kirjas ka võõrkapitali ja omakapitali suhe.
Artur Talvik
Kui suur see protsent on?
Regina Raukas
Umbes 9-10% Tallinna Sadamal. See muutub igal aastal komakohtadega.
Artur Talvik
Kas omakapital on kasvanud või kahanenud?
Regina Raukas
Kas te mõtlete omakapitali tootlusootust? Omakapitali tootlusootus on pigem alla läinud, sest
võlakirjade intressid on praegu maas. Omakapital on jäänud samaks (2014.a. 343,0 milj eur,
2015.a. 342,6 milj eur).
Artur Talvik
Kui MKM valitsemise all olevaid teisi ettevõtted vaadata, siis kuidas omakapitali tootlust
võrrelda?
Regina Raukas
Neid ei saa võrrelda. Omakapitali hinda arvutatakse iga-aastaselt, CAPM mudelile tugineva
metoodika alusel. Kasutusel olevas metoodikas on üheks omakapitali hinnakomponendiks
eraldi lisatav ettevõttespetsiifiline risk ja konkreetse ettevõtte kapitalistruktuur. Üldiselt jääb
oodatav omakapitali hind vahemikku 7-10%.
See on avalik info ja olemas Rahandusministeeriumi koondaruannetes.
Artur Talvik
Kas omanik on tulemustega rahul olnud?
Regina Raukas
Sõltub ettevõtetest. Kui Tallinna Sadamat vaadata, siis finantsnäitajaid arvestades on ta tootluse
ootusi täitnud. Tallinna Sadamaga on olnud muud probleemid.
Artur Talvik
Nimetate äkki mõned valdkonnad, millega on rahul oldud, millega mitte.
Regina Raukas
Tallinna Sadam jälgib omanikupoliitikas sõnastatud finantseesmärkides kõiki omaniku poolt
etteseatud nõudeid ( kapitalistruktuur, omakapitali tootlus). Probleeme on olnud näiteks mõne
lepingu. Need ei ole muidugi ka alati tingitud Tallinna Sadamast endast, vaid
majanduskeskkonna muutumisest. Näiteks Botnica rendilepingu lõppemine, millega seoses
tulud vähenesid. 17. kai osas ei olnud osaluse valitseja rahul, samuti sponsorlustoetustega.
Sponsorluse erikontrolli tulemusi mul teil anda ei ole põhjusel, et samal ajal MKM erikontrolli
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kavandamisega alustas Riigiprokuratuur menetluse. Kuna uurimisalused küsimused kattusid,
siis MKM erikontrolli läbi ei viinud.
Artur Talvik
MKM korraldab praegu hanget?
Regina Raukas Jah, MKM on selle juba korraldanud. Tänaseks on viis pakkujat oma
pakkumised esitanud. Tähtaeg on 7. märts 2016. Hanke sisu on see, et hanke raames hinnatakse
29 Tallinna Sadama lepingu majanduslikku põhjendatust viimase viie aasta jooksul, millest 19
on välja valinud hankekomisjon. 10 lepingut valib välja hanke võitja oma riskianalüüsi alusel.
Artur Talvik
Kas neid lepinguid praegu teada ei ole?
Regina Raukas
19 lepingut on teada. Peale tähtaja saabumist teeb hanke võitja riskianalüüsi ja valib 10 välja.
Artur Talvik
Mis perioodi see kajastab?
Regina Raukas
Täna viis aastat tagasi ja erandina on sees Tallinna Sadama 17. kai rajamise leping, mis oli
aastal 2009. 19 lepingut on välja valitud koostöös Riigiprokuratuuriga. Need lepingud on
osapooltega lepingud, kes on kahtlustuse saanud. Lepingu sõlmimine selle hanke läbiviimiseks
on kavas aprill 2016. Tulemused tulevad eeldatavalt septembri lõpus.
Tarmo Olgo
Minister on andnud ka kirjalikke suuniseid nõukogule. Kas ta on andnud kirjalikke suuniseid
praamide ja Botnica hangete kohta ja mis nende sisu on olnud?
Regina Raukas
Ei ole. Kirjaliku suunise all ma pidasin silmas omaniku ootusi äriühingule. Riigivaraseadus ei
luba suuniseid anda. Nõukogu peab oma tegevuses olema sõltumatu. Minister sinna sekkuda ei
tohi.
Mina käsitlen omanike ootusi selles mõttes suunisena, et see on riigi aktsiate valitseja ootus
äriühingule, tema tegevussuundadele ja kriteeriumide seadmine, mille alustel tema edukust
mõõta.
Tarmo Olgo
Mingit kirjalikku suunist ei ole?
Regina Raukas
Minu teada ei ole.
Tarmo Olgo
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Üks roll ministril on tema valitsemisealas oleva ettevõtte tütarettevõtte asutamisel, s.o määrata
kindlaks aruandluse kord ja juhtimise põhimõtted. Kas Tallinna Sadama puhul mõne
tütarettevõtte puhul on ka seda tehtud?
Regina Raukas
Ei ole.
Peeter Ernits
18 lepingut on seotud isikutega, kes on kahtlustuse saanud.
Regina Raukas
Mitte pole saanud kahtlustuse, vaid mida Riigiprokuratuur on oma uurimiste raames vaadanud
kui tehinguid seotud osapooltega. Seal on tekkinud mingisugune seos. Ma ei julge öelda, et
(kõik tehingu pooleks olevad isikud) on kahtlustuse saanud.
Peeter Ernits
Kes need 18 on, oleks huvitav teada?
Regina Raukas
Ma ei tea neid peast.
Artur Talvik
See puudutab kindlasti parvlaevu.
Regina Raukas
Kuna hankemenetlus on pooleli, siis ma isegi ei tea, kas ma võin seda infot välja anda.
Lepingute nimekiri on mul küll olemas. Ma vaatasin täna sellele otsa.
Artur Talvik
Kas nõukoguga suhtlete tihedamalt kui ainult üldkoosolekutel?
Regina Raukas
Üldkoosoleku raames on regulaarne kord aastas kohtumine. Kui on erakorralised koosolekud,
kas on nt osaluste omandamine, siis ka. Näiteks Elering ostis gaasivõrgu, Eesti Post ostab
tütarettevõtteid. Erakorraliste koosolekute raames ikka kohtume.
Artur Talvik
Aga Tallinna Sadama puhul?
Regina Raukas
Tallinna Sadama puhul mina kohtun reeglina nõukoguga kas korralisel või erakorralisel
koosolekul.
Artur Talvik
Ütlesite, et on oldud rahul Tallinna Sadama finantspoolega ja on etteheiteid olnud mõningate
juhtumite puhul? Kas kompetentsusest tulenevaid etteheiteid on?
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Regina Raukas
Ei tea. Omanikul on alati see voli, et kui ta leiab, et nõukogu kompetents ei ole piisav, siis
nõukogu tagasi kutsuda. Neinar Seli juhtum oli võib-olla selline, kus see probleemiks oli. Ma
ei ütle, et ettevõtete vahendite väärkasutamine, vaid ebaeetiline kasutamine. Kõik oli justkui
seaduse piires. Nii nagu riigieelarveseadus lubab, siis selles määras ka sponsortoetusi maksti.
Artur Talvik
Omanikku esindav minister on suures osas olnud erineva poliitilise taustaga kui nõukogu
esimees. Kas te üldkoosolekutel olete tajunud ka parteilist/poliitilist vaidlust?
Regina Raukas
Ei ole. Koosolekud on üsna sisulised. Parteiliseks vaidluseks seal ei lähe, sest meil on kindlalt
etteantud päevakord ning seda päevakorda järgitakse. Koosolekuteks on reeglina aega üks tund
kuni poolteist tundi. Üldkoosolek on see koht, kus peab ettevõtete majandust puudutavad
küsimused läbi arutama. See on koht, kus juhatus ja nõukogu on ministri juures ja kõik
päevakajalised teemad on laual.
Siim Kiisler
Ega terve nõukogu seal ei ole?
Regina Raukas
Ei, ainult nõukogu esimees, vahest on ka kutsutud keegi, kes on spetsiifilise teemaga kursis.
Samuti juhatuse esimees, kellega on kaasas finantsjuht.
Artur Talvik
Kas Tallinna Sadamal on kaks juhatuse esimeest?
Regina Raukas
Sadama puhul on vahest nii Kiil kui ka Kaljurand kohal olnud. Aga Kaljurand ja finantsjuht on
alati olnud.
Peeter Ernits
2013. aasta soovitustes on nõukogu liikme kohta kirjutatud adekvaatsusest ja ebaselgetest
ülesannetest. Mis punktid puudutavad Tallinna Sadama nõukogu? Kas ainult esimesed kaks?
Regina Raukas
Ma ei taandaks seda ainult Tallinna Sadamale. Kompetentsust me tegelikult mõtlesime hoopis
teist moodi. Meie ideaalis oleks nõukogu komplekteerimine selline, et olemasolev nõukogu
kaardistab ära, keda neil sinna vaja on. Kas finantsilist-, juriidilist- või erialast teadmist. Täna
tegelikult nõukogu liikmeid ei nimetata selle järgi. Valim ei vasta vahest päris ootustele.
Peeter Ernits
Kuidas senine Tallinna Sadama nõukogu vastab sellele viiele kriteeriumile?
1. Nõukogude liikmete valimise alused on ebaselged ning tehtud valikuid enamasti
ei põhjendata.
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2. Nõukogude ülesanded on ebaselged
3. Nõukogudes on olnud esindatud äriühingu majandustegevusega piirnevad või
konfliktsed huvid.
4. Nõukogudes on esindatud “konkureerivad” osapooled
5. Nõukogu liikmed ei panusta piisavalt aega ja ressursse oma kohustuste
täitmiseks
Regina Raukas
Seda me analüüsisime mitte ainult Tallinna Sadama pealt. Kõiki neid punkte ei saa Tallinna
Sadama peale üle kanda.
Peeter Ernits
Mis puudutaks rohkem Tallinna Sadamat neist viiest? 4. ja 5. punkt ei käi vist Tallinna Sadama
kohta.
Regina Raukas
Reeglina on nõukogu liikmetel ka muid lisaülesandeid. Pole mingi saladus, et mõne ettevõtte
finantsjuhid on ütelnud, et me võime eelarve teha ka numbritega siia-sinna, et nõukogu kinnitab
selle suures plaanis nagunii ära. Tegelikult neil ei olegi oma suure töökoormuse tõttu aega
nendesse materjalidesse süveneda. Meie mõte oli pigem see, et nõukogu liikme koht peaks
olema selline, kus inimesel on aega panustada, teiseks tal on tahtmist panustada ja tal on
kompetentsi, millega sinna nõukogusse panustada.
Peeter Ernits
Praegu siis nii ei ole?
Regina Raukas
Eks seda näitab aeg. Praegune Tallinna Sadama nõukogu sai just vahetatud.
Peeter Ernits
Kuidas eelmise nõukoguga oli?
Regina Raukas
See töö on tehtud aastal 2013. Ma ei taha anda hinnangut inimeste kohta. Probleem on selles,
et nõukogu liikmed ei ole võib-olla piisavalt süvenenud teemadesse. Juhatuse esimees on väga
pikalt ametisse jäänud. Oleme pakkunud välja ka rotatsioonivõimalust. Ma ei hakka
konkreetselt hinnangut andma.
Artur Talvik
Kas Justiitsministeeriumis või Rahandusministeeriumis käib ka riigiettevõtete juhtimise
raamatu (valge raamatu) koostamine?
Regina Raukas
Jah. Olen Rahandusministeeriumis loodud töörühma grupi liige. Tegime äriühingute
juhtimisele neli ettepanekut:
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1. Riigi äriühingutes osalemise põhimõtete ehk osaluspoliitika sõnastamine.
Riigi äriühingutes osalemise põhimõtete ehk osaluspoliitika sõnastamine. Põhimõtete
eesmärgiks on tagada äriühingute efektiivne aktsionäripoolne juhtimine, mis võimaldab
riigil tegutseda teadliku ja vastutustundliku aktsionärina. Põhimõtted loovad raamistiku,
mis aitavad otsustada, miks riik peaks äriühingut omama, missugused on peamised
üldised ootused äriühingutele ning kuidas osaluste valitsemist ja äriühingute juhtimist
korraldada.
Tänane seis: Rahandusministeerium kutsus 2015.a. sügisel kokku töörühma (liikmed
E.Raasuke, A.Jõks, V.Kalm, M.Uudam, K.Karniol, T.Porgand ja R.Raukas), mille
ülesandeks oli sõnastada riigi osaluspoliitika ettepanekud. Töörühm esitas detsember
2015.a. oma ettepanekud rahandusministrile ning tutvustas töödokumenti jaanuaris
ettevõtlusministrile
ja
taristuministrile.
Rahandusministeerium
kavandab
osaluspoliitika dokumendi Vabariigi Valitsuse kabinetinõupidamisele esitada 25.
veebruaril 2016.
2. Riigi ootuste sõnastamine konkreetsetele äriühingutele
Juhindudes osaluspoliitikast ning konkreetse äriühingu spetsiifikast, sõnastatakse
kõikidele riigi enamusosalusega äriühingutele strateegilised- ja finantseesmärgid. Need
eesmärgid on aluseks kompetentse nõukogu valimiseks, kes omakorda värbab äriühingu
juhatuse. Samad eesmärgid ja ootused on nõukogu ja juhatuse tegevuse hindamise
aluseks. 2013. aastal valmistasime ette omanikuootused kõikidele MKM valitsemisel
olevatele äriühingutele, 2014. aastal kinnitati omanikuootused majandus- ja
taristuministri poolt.
3. Äriühingute nõukogude moodustamise protsessi täiustamine.
Töögrupi ettepanek on muuta kehtivat protsessi ja praktikat nõukogude määramisel ning
täiustada seda arenenud riikide kaasaegsete praktikate alusel. Väljapakutud muudatuste
keskmeks oleks kohustus sõnastada igalt nõukogu liikmelt nõutav kvalifikatsioon enne
konkreetse isiku valimist, tagada valikuprotsessi professionaalsus ja faktipõhisus ning
kogu tegevusahela ja selle aluseks olevate printsiipide kõrge läbipaistvus.
Alates 2015. aastast sõnastavad MKM ministrid iga nõukogu liikme ametisse
nimetamisel põhjenduse, miks konkreetne liige vastavasse nõukogusse nimetatakse.
4. Riigi äriühingute osaluste valitsemise koondamine ühe selge tegevusfookusega
üksuse kätte.
Riigi äriühingute portfell on piisavalt suur ning nendega seotud teemad sedavõrd
keerukad, et põhjendada eraldi üksuse loomist. Fokusseeritud üksus on kaasaegse riigi
äriühingute haldamise hea tava – seda on soovitanud oma juhistes OECD ning seda on
rakendatud Eestile paljuski eeskujuks olevates Põhjala riikides. Riigiosaluste juhtimise
üksuse ettepanek sisaldus osaluspoliitika töödokumendis, mille Rahandusministeerium
kavandab Vabariigi Valitsusele otsustamiseks esitada veebruar 2016.a.
Tarmo Olgo
Komisjoni kokku kutsumise ajendiks on Tallinna Sadamas toimunud korruptsioonijuhtum. Kui
vaadata ministeeriumipoolset juhtimist ja nõukogupoolset juhtimist, siis mida peaks riik tegema
teisiti, et taolisi juhtumeid nagu Tallinna Sadamas oli, ei toimuks?
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Regina Raukas
Oleme seda küsinud Soome, Rootsi ja Norra kolleegidelt, mida nemad tegid. Nemad ütlesid
kohe kolm asja: avalikustamine, avalikustamine, ja veel kord avalikustamine. Konkreetsele
isikule pannakse ministri poolt selge ootus, et miks ta äriühingu nõukokku läheb. Millist
kompetentsi ta äriühingule või nõukogu töös osalemisel annab. Ühel hetkel oli Soome, Rootsi
ja Norra äriühingute valitsemisel kriitiline hulk probleeme, et poliitikud pidasid mõislikuks
ennast sellest küsimusest taandada. Kui äriühingus oli probleem, siis see automaatselt laiendati
poliitikutele. Minu isiklik arvamus on see, et tuleb nõukogudesse valida inimesi, kes on juba
väga pikalt sektoris töötanud ja tunnevad ala, on valmis oma aja ja teadmistega nõukogu töösse
panustama.
Artur Talvik
Kas otsus, et tuua Botnica ja parvlaevad Tallinna Sadama alla käis teie juurest ka läbi?
Regina Raukas
Need otseselt ei käi minu juurest läbi. Otsused on tehtud fiskaalpoliitilistel põhjustel. Minu
käest ei küsita, kas see on hea mõte. Minu käest küsitakse, kas Tallinna Sadamal on piisavalt
vaba raha ja laenuvõimekust.
Artur Talvik
Kas te olite kursis ka sellega, et Juhan Parts pidas pikalt läbirääkimisi vanade parvlaevade
omanikuga parvlaevade ostmise teemal?
Regina Raukas
Ma teadsin, et need läbirääkimised käisid, aga mina nende läbirääkimiste juures ei olnud.
Artur Talvik
Kuigi see puudutas ka ostmist, rahastamist ja Tallinna Sadamat?
Regina Raukas
Jah, aga mina ei olnud nende läbirääkimiste juures.
Artur Talvik
Kas plaan oli neid osta Tallinna Sadamale?
Regina Raukas
Seal oli erinevaid plaane, aga nad ei jõudnud kokkuleppele ei hinnas ega tähtajas. Ma ei oska
selle kohta midagi öelda.
Artur Talvik
Kas üldkoosoleku otsustes selliseid suuri tehinguid ei kajastatud?
Regina Raukas
Ei. Sest tehingut ei toimunud.
Artur Talvik
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Aga Botnica? Kas see oli aastaplaanis sees või oli tehing erakorraline?
Regina Raukas
Kui Botnica teema tuli, siis mina veel ei tegelenud selle teemaga. 2013. aastal me kirjutasime
alles esimesed omaniku suunised, 2014. aastal läksid suunistesse sisse parvlaevad, aga Botnica
oli enne 2013. aastat.
Artur Talvik
Kas 2013. aastal pidas Juhan Parts neid läbirääkimisi?
Regina Raukas
Jah. Kuna tehingut ei toimunud, siis ei ole protokollis selle kohta midagi kajastatud.
Andres Anvelt
Endised Tallinna Sadama juhatuse liikmed valiti aasta-paar tagasi juhatusse. Kui palju nende
jätkamises minister rolli mängis?
Regina Raukas
Ma ei oska teile seda öelda. Juhatuse liikmete määramine on selgelt nõukogu ülesanne.
Nõukogu tutvustas seda, et neil on plaanis välja kuulutada konkurss, aga kuidas ja kes, seda
ma ei oska öelda. See on ikkagi selgelt nõukogu pädevuses.
Tiina Ojasalu
Olete öelnud, et minister peaks rohkem suunama nõukogu juhatuse üle järelevalvet teostama.
Kuidas see võiks käia?
Regina Raukas
Minister ei tohi suuniseid anda. Nõukogu peab olema iseseisev ja sõltumatu. Minister saab
omanike ootustesse sisse kirjutada ootusi nõukogu tööle. Korruptsiooniriskide ennetamise
meetme raames oleme kohustanud kõiki äriühinguid esitama ühe täiendava aruande, mis
nagunii välisaudiitorid esitavad Riigikontrollile, ehk siis peavad samasisulise aruande esitama
meile ka üldkoosoleku raames koos majandusaasta aruandega. Välisaudiitor kinnitab, et on
kontrollinud kõikide seotud osapooltega tehtud tehinguid äriühingu raamatupidamises ja kui
tehingud on esinenud, siis audiitor peab põhjendama, miks tehingud on toimunud. Seda
kontrolli kohustust me eelmise aasta majandusaasta aruande raames nõudsime neid läbi viima.
See jätkub sellel aastal ka. Ministri käed ulatuvad ka ainult ametlike registriteni. Minister ei
oma jälitusorgani pädevust ega õigust.
Tarmo Olgo
Kui vaadata praegust nõukogu tööd, siis kas riigivaraseaduse piires peaks olema täpsemini
reguleeritud, mida nõukogu peaks tegema ning ka järelevalve nõukogu üle?
Regina Raukas
Me oleme vaadanud riigivara regulatsioonidele otsa. Riigiettevõtetele laieneb samuti
äriseadustik. Minu hinnangul on regulatsioon piisav. Küsimus on regulatsiooni rakendamises.
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Nõukogul on oma töökord ka. Seal on üsna täpselt kirjas, mida nõukogu peaks tegema.
Nõukogu ülesanded on ära määratud äriseadustikus ja riigivaraseaduses.
Tarmo Olgo
Kes kinnitab nõukogu töökorra?
Regina Raukas
Nõukogu ise kinnitab.

Üleskirjutuse koostanud:

Üleskirjutuse üle vaadanud ja teinud
omapoolsed parandused:

Ege Heinla

Regina Raukas

Uurimiskomisjoni konsultant

(e-post 11.04.2016)
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