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"Lobitöö läbipaistvuse tagamise praktikad Euroopas"  

 

MTÜ Korruptsioonivaba Eesti (MTÜ KVE) tegevjuht Carina Paju juhatas webinari sisse 

viitega, kuidas lobitöö olemuse uurimine muutus eriti aktuaalseks kui üks endistest 

ministritest asus tegutsema lobistina, mis tekitas ühiskonnas palju küsimusi moodustades 

soodsa kõlapinna häguste teemade selgeksrääkimiseks. Vebinari eesmärk on selleteemalist 

diskussiooni edasi viia ja lobi osas rohkem üheselt mõistetavaid seisukohti luua sh sisendi abil 

Sloveeniast, Leedust ja Iirimaalt, kus lobi on reguleeritud ja toimib lobiregister.  

Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni (KVEK) esimees Katri Raik tervitas kõiki 

osalejaid tagasivaatega KVEK tööle Riigikogu XIV koosseisu ajal, kui lobi käsitlemine on 

olnud KVEK fookuses väga erinevate vaatenurkade alt, sh on teemat arutatud Eesti 

õiguskaitseasutustega, elukutseliste lobistidega ja advokaatidega ning diskussioonidest on 

kujunemas toetus vabatahtliku lobiregistri loomisele.  

Justiitsministeeriumi esindaja Mari-Liis Sööt on Eesti on Eesti korruptsioonivastase 

poliitika arhitekt ning alusepanija korruptsiooniuuringutele, sh teabekogumi 

www.korruptsioon.ee looja, esindab Eestit ka Euroopa Nõukogu juures asuva 

korruptsioonivastase riikide ühenduse GRECO juures ning on ette valmistanud materjalid 

GRECO V hindamisvooru soovituste rakendamiseks, sh „pehme“ reeglistiku kõrgete 

ametiisikute suhtlemiseks lobiga. Justiitsminister on lubanud GRECO V hindamisvooru 

soovituste rakendamise veel käesoleval 2020. aastal. Lobi on demokraatliku ühiskonna osa, 

kuid peab olema läbipaistev. Kui muude korruptsiooniilmingute osas on tunnetus ühiskonna 

muutumisest läbipaistvamaks, siis seaduste „ostmise“ ja õigusloome mõjutamise osas 

arvatakse, et see on sagenenud. Õigusloome osas on Eestis kasutusel kaasamise hea tava1, sh  

huvirühmadele tagasiside andmiseks, kuid see ei ole kõikehõlmav ja väljaspool eelnõude ja 

strateegiate protsessi ei pruugi kaasatus olla piisav.  

Lobistidega suhtlemise hea tava käsitleb a) kingitusi – keeld vastu võtta midagi, mis väljub 

tavapärase viisakuse raamidest ja/või tekitab tunde erikohtlemisest. 2) nn pöördukse elementi 

– piirangud töökoha vahetamisel hoidumaks nt 1 aasta jooksul osalemast või suunamast 

otsuseid, mis seotud endise tööandjaga, 3) kõrvaltegevusi, mis ei tohi tekitada ega paista 

huvide konfliktina põhitööga, 4) lobikohtumiste avalikustamist kord kvartalis iga asutuse 

poolt perioodiks kuni teabe aktuaalsus langeb (nt eelnõu on valmis).  

Sloveenia Transparency International esindaja jurist Vasja Cepic tõi välja, et Sloveenias, 

kus lobi on reguleeritud ning toimib lobiregister on usaldus valituse ja riigi vastu on madalam 

kui EL-i keskmine. 

Initsiatiiv lobitöö reguleerimiseks oli juba 1996, kuid vastu võeti seadusena IPCA (Integrity 

and Preventsion of Corruption Act) 2004 aastal ning seda on kolm korda uuendatud, viimati 

oktoobris 2020. Seaduse peatükk 8 defineerib lobismi ning kehtestab lobisti registrisse 

kandmise kohustuse sh esitatakse registris lobisti maksukohustuslase number, esindatav 

                                                           
1 https://www.riigikantselei.ee/et/kaasamise-hea-tava  (02.12.2020) 
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huvigrupp, tasu igalt esindatud organisatsioonilt, lobimise eesmärk, riigiasutused ja isikud, 

kellele lobitööd on tehtud, lobimise meetod (nt kohtumine), erakondadele ja kampaaniate 

korraldajatele tehtud annetused. Registri abil saab avalikkus monitoorida toimuvat, kuid 

käesoleval ajal ei ole andmed masinloetavad. 

Tänaseks oli registreeritud 79 lobisti, kuid teadaolevalt võiks neid olla u 300 ning andmed on 

esitatud u 1-2 % osas lobina käsitletavast suhtlusest, sh 2014. a raporteeriti 1118 kohtumist 

ning 2019 raporteeriti 4968 kohtumist. Andmed tuleb registrisse esitada päev pärast kohumist, 

mis tähendab et register on kaasajastatud, siit ka soovitus Eestile esitada teavet 

lobikohtumistest sagedamini kui kord kvartalis. Samas ei toimi Sloveenias eriti kohalike 

omavalitsuste lobikohtumiste registreerimine.  

 

Olemasolev süsteem oleks efektiivsem kui lobiregister oleks masinloetav, lobistide 

aastaaruanded avalikud, monitoorida saaks paremini kontakte parlamendis esindatud 

erakondadega, st mõju otsuste tegemisel.  

 

Leedu Transparency International tegevjuht Sergejus Muravjovas selgitas, et lobi 

reguleeriti Leedus õigusaktiga 2001, seda on korduvalt muudetud ja 2021 jaanuaris jõustub 

uus redaktsioon. Seadus lubab lobi teha vaid registrisse kantud lobistidel, keda praegu on 118. 

Tehtud lobitöö osas tuleb hiljemalt 7 päeva jooksul esitada teave lobisti ja ta kliendi nime, 

mõjutatava seaduse/dokumendi andmed, lühitutvustus tegevusest (igasugune suuline, kirjalik, 

elektrooniline kommunikatsioon) ning lobitava isiku nimi, ametinimetus ja asutuse andmed  

Raporteeritud kohtumiste arv on pidevalt kasvanud. 2017 kevadest saadik on Leedu 154 

parlamendiliikmest u 2/3 poolt registreeritud 3968 kohtumist kas lobistide või huvipooltega. 

Leedu peaks olema Euroopas esimene riik, kus saab olema  mõlemapoolne raporteerimine. 

Iirimaa Standardite Komisjoni eestika ja lobitöö reguleerimise juht Sherry Perreault tõi 

välja, et lobitöö reguleerimine seadusega tulenes 1990-aastatel aset leidnud korruptsioonist 

Dublini krahvkonna maakorralduses ning 1.09.2015 jõustus Regulation of Lobby Act  

2017 hakkasid kehtima rangemad sätted (seni oli võimalik aruandeid täita hiljem). 

Lobiregistrisse kantakse lobisti ja kõrge avaliku teenistuja vahel olulisel teemal toimunud 

kohtumised, telefonikõned, e-kirjad, isegi tänaval aset leidnud kohtumised või suhtlus 

sotsiaalmeedias. Registri loomisel oli eeskujuks Kanada praktika ning avalikustamisele 

kuuluva teabe hilinemisel võib trahv olla kuni 200 eurot ning kriminaalmenetluses saab 

rikkumiste eest määrata kuni 2-aastase vabadusekaotuse.  Registrisse tuleb esitada teave 

esmase suhtluse järel ning üldine avalikustamiskohustus on 3 korda aastas, sh kui suhtlust ei 

olnud, tuleb esitada nulldeklaratsioon. 

Süsteemi rakendamisel on selgunud, et registrisse esitatud teabe tagasisidestamisel on edasine 

teabe kvaliteet tõusnud ning hilinemise eest tehtud hoiatused on parandanud tähtaegadest 

kinnipidamist. Teavitamise aktiivsus on aktiivsem pealinna ümber ning muudes piirkondades 

on tehtud lisateavitamist.  

Toimub pidev nõustamine ning registri tehniline ja keeleline edendamine. Käesoleval ajal on 

registris üle 47000 kande 2100 isiku poolt erinevates sektorites, sh tervishoid, põllumajandus, 

õiguskaitse, elamumajandus, majandus ja tööstus ning määratud 1000 trahvi hilinemise eest.  

Kogumis on registri mõjul läbipaistvus suurenenud ning teavet kasutavad ajakirjanikud, 

teadlased, mittetulundussektor ja valitsusasutused.   


