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1. Nädala töökava kinnitamine 

 

Komisjon vaatas läbi 9. töönädala (19.03 – 22.03.2018) töökava.  

 

Otsustati: 

 

1.1 Kinnitada 9. töönädala töökava (konsensus: Helmut Hallemaa, Aivar Kokk, Külliki 

Kübarsepp, Arno Sild, Tanel Talve). 

 

 

2. Ülevaade ja kokkuvõtted 15. märtsil korraldatud riigireformi mõttetalgutest 

 

Päevakorrapunkti sissejuhatuseks tänas komisjoni esimees Tanel Talve kõiki 15. märtsil 

Riigikogu konverentsisaalis toimunud kaasamisürituse korraldajaid ja osavõtjaid. Üritus leidis 
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meedias palju positiivset tagasisidet ning eeldatavalt on ürituselt laekunud mõtetest abi ka 

komisjonis töös oleva dokumendi koostamisel. 

Ta sõnas, et istungil osalevad mõttetalgute kaks moderaatorit – Külli Taro ja Meelis Kitsing. 

Seejärel andis ta sõna Külli Tarole, kes modereeris mõttetalgutel teemat „Poliitikate 

kujundamine“. 

 

Külli Taro alustas ettekannet arvamuse avaldamisega, et riigireformi elluviimisel saaks 

Riigikogu palju ära teha oma igapäevastes tegevustes, töötades konkreetsete 

seaduseelnõudega. Riigireformi probleemkomisjonile komisjoni moodustamise otsusega 

pandud ülesanded (jälgida ja analüüsida haldusreformi elluviimist ja regionaalhalduse 

ümberkorraldamist, vaadata üle avaliku võimu täidetavad funktsioonid ja ülesanded jne) on 

olulised.  

Missugused on Riigikogu võimalused riigireformile kaasaaitamisel? Ettekandja arvates ei 

peaks Riigikogu hakkama dubleerima juba valitsuses olemasolevaid väga arvukaid projekte ja 

dokumente. Osa neist on väga kõlava sõnastusega ja mõneti küll deklaratiivsed, aga siiski on 

ka palju riigireformi käsitlevaid strateegiadokumente. Näitena nimetas ta konkurentsivõime 

kava „Eesti 2020“, Eesti säästva arengu riiklikku strateegiat "Säästev Eesti 21" . Samuti on 

valitsuse tegevuskava alusel koostatud riigireformi kava ja selle alusel mitmed riigireformiga 

seonduvad projektid. Valitsuse igapäevases tegevuses juhtis esineja tähelepanu tema 

arvamuse kohaselt valitsuse kahele positiivsele algatusele: 1) nullbürokraatia projektile, mis 

tegeleb riigi halduskoormuse vähendamisega inimeste ja ettevõtete jaoks ja 2) riigi 

sisebürokraatia vähendamise projektile. 

 

Külli Taro nimetas mõttetalgutel välja toodud ühe olulise teemana ajafaktorit – kõigil on kogu 

aeg aega vähe. Inimestel /ametnikel ei ole võimalik teemasse süveneda. Seda kurtsid nii 

kolmanda sektori esindajad kui ka ministeeriumi ametnikud. Väga palju on ülekoormust, 

sisest toimetamist, kõikvõimalike aruannete koostamist, paberite täitmist. Esineja arvates on 

ka õigusloome protsess tehtud liialt detailseks, mis põhjustab kehtestatud protsessist 

möödahiilimist ning paratamatult ei jõuta kõiki nõutud asju ellu viia. Ta sõnas, et peagi jõuab 

Riigikokku õiguspoliitika arengusuundi käsitlev strateegiline dokument, mille tegemine nõuab 

aega ja selle vastuvõtmise korral vastavat aruandlust. Võiks aga küsida- mis juhtub, kui seda 

dokumenti vastu ei võeta? Ei saa öelda, et selles dokumendis oleks midagi ebaolulist kirjas, 

kuid üksnes veel ühe paberi vastuvõtmisest suurt ei muutu. Samad põhimõtted on juba 

kehtestatud Vabariigi Valitsuse hea õigusloome ja normitehnika eeskirjadega. Nende 

eeskirjade järgimisel poleks uusi norme vaja. 

Esineja arvates on igapäevastest tegevustes palju sellist, mida saab ära jätta. Samas ei ole aga 

tippjuhtkonnal aega tegeleda selgete tööülesannete püstitamisega ehk ametnikele selgete 

eesmärkide seadmisega. Selline olukord aga pärsib edasiliikumist. Koht, kus esineja nägi 

Riigikogul rolli, on poliitilised kokkulepped - teemad, kus on vajalik selge poliitiline 

kokkulepe. Päevakajalistest probleemidest nimetas ta poliitilise välireklaami keelu teemat. 

Riigireformi seisukohalt võiks probleem tunduda tühine, ent tegelikult on see üks pisitegevus, 

mis võtab ära politsei ressurssi igapäevasest tegevusest. Kui selliseid väikseid asju suudetaks 

vähendada, saab politsei oluliselt rohkem ressurssi panustada kuritegevuse ennetamisele. 

Riigikogu saaks kindlasti kaasa aidata eesmärkide seadmisele ja kokkuleppimisele. 

Küsimuse kohta ressursside kasutamise paindlikumaks muutmiseks ehk valitsemismudelitest 

arvas suhteliselt pikaajalise ametnikukarjääriga esineja, et pole kohanud probleemi, mida ei 

saaks lahendada olemasolevas valitsemisraamistikus. Pigem on küsimus oskustes ja tahtmises. 

Ressursside koondamise ja ametnike roteerumise hea näitena nimetas Külli Taro Euroopa 

Liidu eesistumise erakordselt head korraldamist eelmisel aastal. Ta ei osanud viidata asjadele, 

mida ei saa korraldada tingituna valitsemismudeli puudulikkusest.   

On ebamugavamaid olukordi, aga need ei tulene mitte niivõrd valitsemismudelist kui meie 

riigi riigiõiguslikust ülesehitusest, sest Eestis on proportsionaalse parlamentaarse 

demokraatiaga koalitsioonivalitsus. Koalitsioonivalitsuse liikmetel ongi erinevad huvid ja 
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erinevad eesmärgid. See, et ei suudeta ministeeriumide vahel kokku leppida, see on kindlasti 

ametnike vaheline probleem, sest pole harjutud asju koos tegema. Aga kui poliitilised 

kokkulepped on olemas ning eesmärk on teada, siis saavad asjad tehtud. 

Esineja jätkas, et mõttetalgutel osalejad rõhutasid põhiseadusliku korra kindlust, mida ei ole 

vaja muuta, sest võimude tasakaalustatud süsteem töötab väga hästi. Ta informeeris, et 

valitsuses on menetluses uus Vabariigi Valitsuse seaduse kontseptsioon, kus üks idee on 

peaministri võimu tugevdamine. Külli Taro hinnangul ei ole see kooskõlas põhiseaduse 

mõttega. Kui peetakse siiski vajalikuks muuta peaministri rolli, siis pigem kaaluda 

ettepanekut, et juhul kui kaks ministrit ei jõua mingis küsimuses kokkuleppele, siis on 

otsustusõigus peaministril. Aga seejuures on väga oluline – „juhul, kui“. See suunab 

valdkonnaministreid omavahelisi kokkuleppeid leidma. 

 

Aivar Kokk lisas selle mõtte täienduseks, et sellisel juhul ei saa olla ka koalitsiooni. 

Koalitsioonivalitsustel ei ole isegi teoreetilist võimalust peaministrile anda suuremat rolli. 

 

Külli Taro avaldas heameelt selle mõtte üle ja kinnitas, et peaministrile seadusega suurema 

võimu andmine ei lähe kokku koalitsioonivalitsuse mõttega. Ta jätkas oma ettekannet ning 

selgitas, et Riigikogul on samuti võimalik väga palju ära teha, aga ilmselgelt ei ole Riigikogu 

komisjonide ressurss võrreldav ministeeriumide ressursiga. Mõtteaineks on siinjuures, kuidas 

leida mõistlik lahendus, aga selge on see, et Riigikogu roll peab suurenema. Riigikogus on 

palju valitsuse vigu parandatud, sest ka valitsus ei ole eksimatu. Riigikogus toimuv menetlus 

on avatud protsess, kutsutakse kõik osapooled ja demokraatlikult valitud 

parlamendierakondade esindajad korraga asjade arutamiseks ühise laua taha. See, et on mitu 

kompetentsikeskust, ei ole halb, kuid Riigikogu ressurssi on vajalik kindlasti suurendada. 

Seda võiks teha valitsusasutuste, eelkõige ministeeriumite arvelt, et sundida ka neid oma 

tegevust efektiivsemalt korraldama.  

Mõistlik on alati mõelda seda, mida saaks oma igapäevatöös teha paremini. Alustada 

iseendast ja oma organisatsioonist.  

Külli Taro väitis riigiteaduste doktorina, et ei ole olemas ühte ideaalset valitsemiskorralduse 

mudelit. Sellisel juhul kasutaksid seda ju kõik riigid. Igal mudelil omad head ja vead. 

Riigiteadused on keeruline valdkond, kus peab arvestama üheaegselt nii majandus-, õigus-, 

politoloogiliste ning kultuuriliste küsimustega. Lihtsat ja hästi toimivat ühte ja ainsat 

lahendust ei ole.  

Külli Taro soovitas komisjonil tutvuda lähemalt sellega, kuidas toimetatakse valitsuses riigi 

sisebürokraatia projektiga ja nullbürokraatia projektiga. Tema arvates on need väga 

perspektiivikad projektid, mida tasuks toetada. 

 

Tanel Talve tänas Külli Tarot ning esitas küsimuse, kas Riigikogu peaks vastu võtma 

dokumendi riigireformi arengusuundade kohta. Kas seda on üldse vaja? 

 

Külli Taro arvates tõusetub selle dokumendiga küsimus, mida selle dokumendiga sätestada. 

Mis on need valdkonnad ja tegevused, mida saab otsustada Riigikogu ja mida juba üheski 

valitsuse strateegias ei ole. Tema selgituste kohaselt on valitsuse strateegiates juba väga palju 

asju kirjas. Mis muutuks, kui võtta vastu veel mõni täiendav dokument? Otsuste 

väljatöötamine nõuab täiendavat ressurssi.  

 

Külliki Kübarsepa arvates võiks Riigikogu roll olla see, et esitada valitsusele küsimus, 

milliseid teenuseid me riigina peaksime üldse pakkuma väheneva elanikkonna tingimustes. 

Põhjuseks prognoos, mis näitab, et aastal 2100 on Eestis 800 000 inimest. Ta tõi esile Soome 

visiidilt saadud kogemuse, mille kohaselt ei tohiks riik olla teenuste omanik, vaid riik peaks 

olema platvorm. Ta avaldas arvamust, et Riigikogus tuleks püstitada küsimus, mida riik peaks 

pakkuma ja millised teenused saaks delegeerida erasektorile või kolmandale sektorile, või kas 
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mõnda teenust üldse vaja on. Aeg-ajalt jääb mulje, et toimib liigne tsentraliseerimine, justkui 

kardetaks oma töökohta kaotada. 

Tanel Talve tõstatas küsimuse Riigikogule antavast selgest mandaadist poliitika 

kujundamiseks. Ta on seisukohal, et Riigikogu kui rahva poolt otseselt valitud rahva 

ühendusorganisatsioon võiks seda mandaati kasutades anda koalitsioonivalitsusele 

lähtepunktid küsimuste lahendamiseks  

 

Külli Taro arvas, et vajalik on konkreetsetes valdkondades kokku leppida eesmärgid. Ent kui 

eesmärgist ei ole võimalik aru saada, mida teha, siis ei ole ametnikel võimalik välja töötada ka 

poliitika alternatiive. Riigireformi eesmärke silmas pidades tuleb tõstatada küsimus, kas on 

veel midagi, mida ei ole olemasolevates strateegiates juba olemas. Kui riigireformi eesmärgid 

on strateegiates olemas, siis pole vaja enam uusi strateegiadokumente koostada. 

 

Aivar Kokk avaldas arvamust, et riigireformi strateegiates ei ole fikseeritud riigiametnike 

arvu. Ülejäänud eesmärgid on sätestatud koalitsioonilepingus. Ta jäi seisukohale, et Eesti riiki 

juhitakse koalitsioonilepinguga. Vaja on selgitada, kui palju ametnikke Eesti riik vajab ning 

kui suurt ametnike armeed suudab maksumaksja ülal pidada. Kriteeriumiks, kui suur arv 

ametnikke riigiaparaadis saab töötada, on üksnes maksukoormus, mis ei tohi kasvada.  

Arvestada tuleb demograafiaküsimustega- rahvastiku vähenemise ja vananemisega. 

 

Tanel Talve arvates on Riigikogu rolli ja Riigikogu ressursside suurendamise probleem 

Riigikogu enda teema. Laiema probleemina nägi ta jätkuvat silotornistumist ja informatsiooni 

sulgu. Juhul, kui ametnike vahel toimuks elavam suhtlemine, laheneksid nii mõnedki 

probleemid. 

 

Külli Taro nimetas kahte eesmärki, mida võiks sätestada riigireformi lähtealustesse: 1) 

riigiametnike arvu kasvu keelamine, tingimusega, et eelkõige vähendada riigisisest 

bürokraatiat, kuid otseselt kodanikku puudutavaid teenuseid ei tohi vähendada. Vastasel juhul 

vähendatakse ametnikke kõige suurema ametnike arvuga institutsioonist (näiteks Politsei- ja 

Piirivalveamet, mis otseselt oluline kodaniku seisukohalt), kuid valitsuse keskselt jäävad alles 

igasugused järjest paisuvad bürokraatlikud protseduurid; 2) bürokraatlike protseduuride 

vähendamine. On nähtav, kui palju riik igapäevaselt tegeleb iseendaga. Tegevustega, mis 

mitte kunagi ei jõua ühegi inimeseni. Osaliselt on see tingitud Euroopa Liidu rahade 

projektidest. Paljud ametnikud oleksid rõõmsad, kui ei peaks tegelema aega nõudvate 

ülesannetega, millest kellelegi kasu ei ole. 

 

Aivar Kokk tegi kriitilise märkuse Euroopa Liidust taotletavate nn „pehmete projektide“ 

aadressil. Tema märkuse kohaselt soovitakse kõik Euroopa Liidust eraldatavad rahad Eestisse 

tuua, kuid kui paari aasta pärast lõpeb võimalus raha taotleda, siis juba tehtud asjadel pole  

enam mingit tulemit.  

Seonduvalt ametnike arvukusega tõdes Külliki Kübarsepp, et vajalik oleks analüüsida, 

kuidas iga uus seaduse muudatus teeb juurde tööd, milleks on vaja ka palgata uusi ametnikke. 

Aivar Kokk avaldas arvamust õpetajate arvukusest, väites, et võrreldes laste sündivusega on 

õpetajaid 30% rohkem, mistõttu riigieelarve ei võimalda õpetajatele maksta väärilist palka. 

Kui optimeerida õige suurusjärk, on võimalik õpetajaid tasustada õiglaselt ning nõuda ka 

kvalifikatsiooni. Hetkeseis on aga selline, et tegelikult tahame inimeste käest saada sama 

võimekust, mis meil endal, aga vääriliselt tasustada ei suuda. 

 

Külli Taro avaldas arvamust, et riigireformi ühe aluspõhimõttena tuleks märkida juhtide 

vastutust. Juhtmõtte lahtimõtestamiseks selgitas ta, et on kritiseerinud töökohtade Tallinnast 

väljaviimise projekti. Eesmärk peaks olema selline, et riigi heaks peaks olema võimalik 
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töötada ükskõik kus. See ei pea olema Tallinn  ja Harjumaa. Ent olukord, kus riik kirjutab 

täpselt ette, kuhu ametnikud liikuma peaksid, ei tundu õige. Sellega võetakse ära nende 

ametite juhtide vastutus ja võimalus oma ametit parimal võimalikul viisil juhtida. Kuidas juhil 

oleks sellisel juhul võimalik tema käsutuses olevaid ressursse planeerida? Külli Taro arvates 

tuleb juhile anda eesmärk, lasta juhil otsustada ja vastutada eesmärgi täitmise eest. 

Aivar Kokk avaldas kiitust sellele seisukohale ning leidis, et otsustamatuse ja ebaõigete 

otsuste eest tuleks rakendada ka sanktsioone. 

 

Helmut Hallemaa nõustus eelöeldud seisukohtadega ning täiendas, et kogu vastutuse ahel 

tuleks paika panna. Kuna liialt palju on nn ringasju, on need vaja avalikustada. Ta esitas kaks 

küsimust: 1) kas ei ole riigis liigutud täidesaatva võimu keskseks? Kas valitsuses olevad 

strateegiad on õiges kohas?  mis on siis Riigikogu roll? 2) kas on olemas mõõdikud? On need 

ametlikult kinnitatud või on kokku lepitud? Avaliku sektori osakaal SKP-st? Kui palju on 

avalikku sektorit Tallinnas? Kui asutusi ei peaks viima Tallinnast välja, siis mis on siis see 

regionaalne dimensioon? On probleem, et ametnikud ei soovi minna Põlvasse, Võrru, Valka. 

Siinjuures peaks appi tulema psühholoogiline aspekt. Lõuna-Eestist minnakse Tartusse, 

tullakse Tallinnasse. 

 

Külli Taro ei soovitanud võtta mõõdupuuks ametikohti, vaid töötajate arvu väljaspool 

Tallinna. On kahte liiki ametikohti: 1) sellised, kus on oluline füüsiline kohalolu (näiteks 

igasugused järelevalve inspektorid, politsei, inimestega kontakti nõudvad teenused). Seal on 

oluline, kus see ametnik asub; 2) sellised ametikohad, mis ei nõua füüsilist kohalolekut ja 

mida võib põhimõtteliselt teha ükskõik kust. Vajalikud kohtumised ja koosolekud saab eraldi 

kokku leppida. Nendel töödel võiks rohkem kaugtöö võimalusi olla. Avalikus sektoris on 

tegelikult palju häid praktikaid, kuidas kasutatakse tööjõudu hoopis teistest Eesti nurkadest. 

Küsimus on julguses ja juhtimiskogemuses, juhtimisvabaduses ja -vastutuses. Väga palju häid 

inimesi on Tallinnast väljaspool. Väikeriigis tuleks ametikoht luua vastavalt inimesele. Mitte 

luua ametikoht ja loota, et ehk leidub sinna sobiv inimene. Võib juhtuda nii, et ametikoht 

viiakse Raplasse, aga parim inimene selle täitmiseks asub hoopis Põlvas. Vajalik on püüda 

võimalikult häid inimesi võimalikult hästi ära kasutada, olenemata sellest, kus ta elab. 

 

Helmut Hallemaa lisas, et kaugtööd saab teha ka Tallinnast Võrru, mitte ainult Võrust 

Tallinnasse. Olukord on kahepoolne. 

Tõmbekeskuste teemal diskuteerides jäi Aivar Kokk seisukohale, et Eestis on kaks regiooni – 

Tallinn ja Tartu. Tema väite kohaselt on Lõuna-Eesti tõmbekeskus Tartu ning Viljandi ja 

Järvamaa ongi kaks halba kohta, kellel pole oma tõmbekeskust. Ülejäänutel on selge, kus on 

tõmbekeskus.  

Arno Sild esitas küsimuse peaministri funktsioonide võimalikust suurendamisest 

menetletavas Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise eelnõus.  

Külli Taro ei osanud küsimusele täpsemalt vastata, selgitades, et pole seaduse eelnõu 

seletuskirjaga tutvunud. Koostöö probleemide esile kerkimisel mängib suurt rolli ka 

administratiivse kultuuri küsimus. Kahjuks on meil avalikus sektoris selline arusaamine, et 

enda nina teise valitsemisalasse toppimine ei ole hea toon. Teise valitsemisala tegemistesse 

sekkumist käsitletakse isegi rünnakuna. Sellise suhtumisega ei saagi head koostööd tekkida. 

Kuidas seda kultuuri muuta, see on juhtimise ja tippjuhtkonna küsimus. 

Tanel Talve tänas esinejat mõttetalgutel modereerimise ja istungil tehtud ülevaatliku 

ettekande eest. Seejärel andis ta sõna istungile kutsutud teisele külalisele Meelis Kitsingule. 

 

Meelis Kitsing sõnas ettekande alustuseks, et modereeris riigireformi lähtealuste 

mõttetalgutel teemat „Valitsemine ja valitsemismudelid“. Oli neli erinevat arutelu gruppi ning 

lisaks väljastpoolt maja osavõtnutele osales ka kaks komisjoni liiget –Arno Sild ja Külliki 

Kübarsepp. Ta sõnas, et tema eesmärgiks on komisjonile anda kokkuvõtlik ülevaade 
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arvamustest, mis laudkondades kõneldi ning mitte avaldada oma isiklikke seisukohti. Ta 

sõnas, et laudkondadele olid ette antud eelküsimused ja neli gruppi avaldasid oma arvamust 

lähtuvalt erinevast fookusest. Ühes grupis arutleti rohkem valitsemismudelite üle, teises 

räägiti enam üldistest asjadest, mis peaksid valitsemist paremaks muutma ja kaks gruppi 

keskendusid teenustele ja teenuste digitaliseerimisele. Napi aja tõttu varieerusid küsimuste 

fookused sõltuvalt grupi isikulisest koosseisust. Laudkondades alustati küsimusest, kas riigil 

on üldse probleeme? Ehk on veidi vaja muuta ja ongi kõik korras? Peenhäälestame ja polegi 

probleeme? Ent kõik neli gruppi olid kindlad muutuste vajalikkuses. Miks on vaja muutusi? 

Mainiti demograafiat, regionaalset tasakaalu(stamatust) Eestis. Leiti, et Eesti suur regionaalne 

tasakaalustamatus on ka julgeolekuküsimus. Näiteks Lõuna-Eesti piirkonna elanikest 

tühjenemine. Arutlustes toodi välja vastutuse hajusust: ebaselgust, kes mille eest avalikus 

sektoris vastutab. Esineja tõi välja ühe arvamuse, milles oldi erineval seisukohal – see oli 

valitsemise muutmise kiirus – kas see peaks toimuma samm-sammuliselt või kiirelt. Osa 

arutlejatest olid revolutsioonilisemad, nõudes radikaalsemaid lahendusi, teised olid aeglasema 

muutmise poolt.  

Kuidas olemasolevaid asju paremini ümber korraldada? Riigi rolli üle arutledes tõstatus 

teravalt üles küsimus riigi funktsioonidest. Missuguseid avalikke teenuseid tuleks edasi 

pakkuda ja milliseid mitte, missugustest loobuda? Konsensust nendes küsimustes 

laudkondades ei saavutatud. Räägiti ka kohalikust omavalitsusest (KOV). Kas sellist KOVi on 

üldse vaja, kes on riigi käepikendus, jagades riigi ressursse kodanikele, kuid ei tegele 

omavalitsuse arendamise ja kohaliku elu edendamisega? 

Valitsemismudelite üle arutamisel leidsid mõttetalgutest osa võtnud Tallinna Ülikooli ja 

Tallinna Tehnikaülikooli professorid, et viimase 25 aasta jooksul on Eesti liikunud 

tsentraliseeritud keskvõimu mudeli suunas. Pole ühte tüüpi valitsemismudelit ning Eestis on  

hübriid väga erinevatest mudelitest. Ühest küljest nagu new public management –turupõhine, 

aga teisest küljest traditsiooniline hierarhia. Vajadus on rohkem võrgustatud valitsemismudeli 

järele Mõte on selles, et suurendada minimaalselt horisontaalset koordinatsiooni. Probleem on 

„silotornistumises“ - ei peeta viisakaks, et ühe ministeeriumi tippjuht sekkub teise 

ministeeriumi töösse. Aga seda oleks vaja, et mõlema ministeeriumi tegevus oleks 

koordineeritud. Vajalik oleks nutikas spetsialiseerumine. Vastasel juhul on konfliktid juba 

sisse programmeeritud. Valdkondade vaheline koordinatsioon ja suhtlemine on ääretult 

vajalik. Rõhutati parlamendi viseerivat rolli valitsuse poolt tehtavatele asjadele. Parlament ei 

pea täpselt ette ütlema valitsusele, vaid ta peaks andma üldise suuna. Oluline roll on 

parlamentaarsel debatil ja parlament võiks tegeleda rohkem üldiste eesmärkide seadmisega. 

Laudkondades tõdeti veel erinevate seaduste liialt suurt detailsusastet ning et mõningaid 

otsuseid võiks langetada hoopis teisel, madalamal tasandil. Kõiki ei ole vaja seadustesse sisse 

kirjutada, oluline on anda üldisemad juhtnöörid. Arutelu käigus puudutati ka teemat ühtsest 

valitsemiskeskusest ja mainiti vajadust rohkem arvestada erinevate regionaalsete iseärasuste 

arvestamist valitsemisel. Teenuste kohta tehtud ettepanekutest tõi Meelis Kitsing välja lihtsate 

lahenduste vähest kasutamist (e-mail, teavitused), tehisintellekti ja automatiseerimise 

potentsiaali, aga ka ettepanekud teenuste koosloomiseks kodanikega. 

Kritiseeriti kasutajasõbralikkuse puudumist digi-teenustes, samuti juhiti tähelepanu teenuste 

disainile. Arvamustest tuli välja vajadus lähtuda teenuse eesmärgist kui peamisest alusest. 

Teenused võiksid muutuda kodanikule nähtamatuks, et kodanik ei peaks mõtlema, kas 

tegemist on riigi või erateenusega. Teenused võiksid olla ühes keskkonnas integreeritud.  

Tehti ettepanek, et Riigikogu võiks auditeerida õigusloomet eesmärgiga muuta teenused 

kasutajasõbralikumaks. Samuti juhiti tähelepanu erinevale tasemele riigi ja KOVi poolt 

pakutavate teenuste osas. Ühtlasi rõhutati koostöö vajadust teiste riikidega. Paljud eestlased 

elavad Soomes, teised Eestis, mistõttu on vajalik mõelda, kuidas korraldada koostöös teiste 

riikidega teenuste pakkumist. Soome visiidil kõneldi x-teest, mis aitaks kaasa Soome- Eesti 

sotsiaalsele ja majanduslikule integratsioonile. 
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Helmut Hallemaa tundis huvi, kas ettepanekud regionaalsete erisuste kohta oli arutelu käigus 

tõstatatud moderaatori poolt suunatuna või esitati need spontaanselt osalejate poolt. Kas 

regionaalsus oli laiem teema? Kas kõne all oli ka Eesti regioonide arv? Komisjoni liikme 

arvamuse kohaselt saab Eestis rääkida siiski 4-5 regioonist vastukaaluks Aivar Koka 

arvamusele kahest regioonist.  

 

Meelis Kitsing tunnistas, et kuivõrd tema moderaatorina ei tõstatanud suunavaid küsimusi, 

olid arvamused esitatud riigireformi valupunkte puudutavatena üritusel osalenute poolt. 

Regionaalsuse probleemi üle arutleti laiemalt kui pelgalt positsioonilt Harjumaa versus 

ülejäänud Eesti. 

 

Külliki Kübarsepp märkis mõttetalguid meenutades e-Akadeemia esindajate hämmingut 

KOVide teadmatusest neil lasuvat kohustust teenuste pakkumisel. Kuigi teenuste pakkumisel 

on välja töötatud erinevad e-lahendused, korraldatakse KOVides teenuste osutamist väga 

erinevalt ja erineva tasemega. 

 

Tanel Talve tõstatas küsimuse Riigikogu rollist kirjeldatud olukorra parandamiseks, märkides 

et riigi sekkumine olukorra normaliseerimiseks oleks igati õigustatud. 

 

Helmut Hallemaa ja Külliki Kübarsepp nõustusid komisjoni esimehega, et erisused 

KOVide vahel on kolossaalsed. Eriti on seda tõdetud KOVide ühinemise järgselt. Alati ei ole 

põhjus isegi ametnike kvalifikatsioonis. KOVide ühinemise ja liitumise käigus tekkisid uued 

väga erinevate praktikatega KOVid. Nüüd on jõutud omavahelise informatsiooni 

vahetamiseni. 

 

Meelis Kitsing märkis veel, et regionaalsuse temaatikat puudutati mõttetalgutel mitmes 

erinevas kontekstis: teenuste pakkumine, konkurentsivõime tõstmine vähem atraktiivsetele 

piirkondadele soodsamate investeeringute võimaldamisega, välisinvesteeringute ligi 

meelitamine jne. Aga samuti tõstatati küsimus, kuidas regioonid saaksid inimesi välismaalt 

tagasi meelitada ning kuidas riigireform võiks sellele kaasa aidata. Seda aspekti rõhutati 

erinevates gruppides erinevate rõhuasetustega väga tugevalt.  

 

Helmut Hallemaa avaldas arvamust meedia negatiivsest psühholoogilisest manipuleerimisest 

elanike väljarände teemal. 

 

Tanel Talve märkis, et riigireformi probleemkomisjonis tõstatatud küsimusi tuleks arutada 

koostoimes Riigikogu teises probleemkomisjonis rahvastikukriisi lahendamiseks arutatavate 

ettepanekutega.  

Komisjoni liikmed arutlesid võimalike lahenduste üle soodustamaks regioonides töökohtade 

loomist. Tanel Talve kahtles, kas sotsiaalsete töökohtade sunniviisiline loomine aitaks kaasa 

regiooni arengule. Ka Arno Sild leidis, et 8 inimese Põlvasse suunamine ei lahenda 

regionaalset probleemi nagu ei lahenda probleemi ka 1000 ametikoha Tallinnast välja 

viimine. Meelis Kitsing leidis, et vajalik on luua rohkem võimalusi tootmise laiendamiseks. 

Helmut Hallemaa nimetas ühe võimalusena regionaalpoliitilisi toetusi. Tanel Talve 

arvamuse kohaselt on tootmise arendamine Tallinnas lihtsam. Kaja Kuivjõgi märkis, et 

põllumajandustegevuse toimimise kontrollimisel on võimalik rakendada tehnoloogilisi 

vahendeid, näiteks satelliidi või drooni salvestisi. Külliki Kübarsepp nägi ühe võimalusena 

ettevõtjatele maksusoodustuste rakendamist. Ta tõi näite Soomest, kus maksusoodustused 

kehtestati üksikisikutele, kuid need ei õigustanud end.  

Järgnevalt avaldas Tanel Talve arvamust seonduvalt riigireformi lähtealuste sõnastamisega 

korraldada veel ühed mõttetalgud teemal, missugustest riigi poolt pakutavatest teenustest 

võiks riik loobuda ja delegeerida need kas era- või kolmandale sektorile. Vajalik on 



 
8 

kaardistada olemasolev olukord. Tema arvamuse kohaselt andis 15. märtsil korraldatud 

kaasüritus väga hea tulemuse, et komisjoni poolt koostatavat Riigikogu otsuse eelnõu, mis 

praeguses sõnastuses on liialt üldine, muuta konkreetsemaks ja õigusselguse mõttes üheselt 

mõistetavaks. Helmut Hallemaa soovis, et oleks võimalik andmebaaside ristkasutus. 

 

Kaja Kuivjõgi märkis, et nii Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) kui 

Rahandusministeerium on koostanud ülevaate osutatavatest teenustest 2015. aasta seisuga, 

kuid KOV teenuste osas on projekt pooleli. Arvestades Külli Taro poolt viidatud valitsuses 

algatatud kahele heale algatusele on kavandatud komisjoni järgmisele istungile kutsuda 

esinejad Riigikantseleist ja MKMist rääkima nullbürokraatia ja sisebürokraatia vähendamise 

algatustest. 

 

Kokkuvõtteks sedastas komisjon, et riigiaparaadi (sh sihtasutuste, keskuste jt riigieelarvest 

rahastatavate asutuste) vähendamine on kriitilise tähtsusega, kusjuures seda ei saa teha lihtsalt 

numbreid tehniliselt kärpides: 

- ministeeriumide võimu tasakaalustamiseks ja õigusloome kvaliteedi parandamiseks 

tuleb tugevdada Riigikogu võimekust ja ekspertiisi taset; 

- vähendada tuleb bürokraatiat (sh aruanded, dubleerimised, ebamõistlikud nõuded ja 

protseduurid või rohked regulatsioonid) nii ettevõtete, inimeste kui ametkondade 

suunal; 

- vabanev ressurss tuleb suunata tehnoloogiate rakendamiseks, paremate kompetentside 

palkamiseks ning inimestega kokku puutuvate teenuste rahastamiseks (politsei, 

sotsiaal, pääste jms). 

Komisjon märkis, et silotornide ja vähese horisontaalse koostöö barjääride murdmiseks on 

oluline vabaneda nn vale-mentaliteedist a la ära sekku teise vastutusalasse: vastupidi – 

probleemide lahendused peituvad samaaegselt valdkondlikus koostöös ja need tuleb leida 

ühiselt. 

 

3. Istungil algatatud küsimused  

 

Istungil algatatud küsimusi ei olnud. 

 

 

 

 

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 

Tanel Talve      Kaie Masing 

Juhataja      Protokollija 

 


