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Saateks
2008. ja käesolev aasta lähevad ajalukku omamoodi erilisena.
Raharohked rõõmuaastad on lõppenud ja riigi rahakotti iseloomustab
sõna „kriis“. Kui me veel 2006. aastal nautisime üle 10% majanduskasvu,
siis aastal 2008 oli SKP juba miinusmärgiga 3,6% ja aastal 2009 II
kvartalis 16,6%. Valitsus on asunud vähendama nii investeeringuid,
töökohti kui ka palku. Prioriteediks on seatud euro kasutuselevõtt, mis
tähendab Maastrichti kriteeriumite täitmist ehk vajadust kärpida ja mitte
laenata.
Urmas Nemvalts,
Postimees

Kas tänased valikud osutuvad õigeks, näitab aeg. Loodan, et riik tuleb
praegusest olukorrast välja targemana ja tugevamana.
Järgnevas ülevaates võetakse kokku osa Riigikontrolli tööst riigi vara
auditeerimisel 2008. ja 2009. aastal. Ülevaates on esitatud Riigikogule ja
avalikkusele valik riigi vara ja selle majandamisega seotud
probleemidest, millele Riigikontroll peab vajalikuks eraldi tähelepanu
juhtida. Sarnaselt eelmiste aastatega oleme jaotanud ülevaate osadeks.
Esimeses käsitleme riigieelarve ja -varaga seotud teemasid, teises esitame
kokkuvõtte olulisematest aasta jooksul valminud tulemusaudititest ja
kolmandas tähelepanekud kohalike omavalitsuste auditeerimise kohta.
Head lugemist!

Mihkel Oviir
riigikontrolör

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

1

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal

Sisukord
I. Riigi vara ja selle kasutamine
Raha ja riigieelarve

4
4

Riigieelarve kasutamise seaduslikkus

16

Riigi põhivarad

18

Raamatupidamine ja aruandlus
II. Ülevaade olulisematest audititest

22
27

Maksuvõlgade menetlemine ja sissenõudmine

27

Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine

31

Riigi tegevus energia säästmiseks

34

Riigi vedelkütusevaru moodustamine ja haldamine

38

Projekt „Koolid korda!“

43

Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise tulemuslikkus

46

Laste hoolekanne

50

Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena kättesaadavuse ja säilimise tagamine

54

Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitse tagamisel
III. Tähelepanekud kohalike omavalitsuste kohta
Lisa A: valitsemisfunktsioonide klassifikaator COFOG

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

59
65
81

3

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal

I. Riigi vara ja selle kasutamine
Ülevaate esimeses peatükis on välja toodud olulisemad aasta jooksul
tähelepandud probleemid, mis on seotud riigi vara, -eelarve ja
finantsjuhtimisega. Hetke majandusseisu arvestades käsitletakse
kõigepealt riigieelarvet ja riigi üldist finantsjuhtimist. Järgmine osa annab
ülevaate riigieelarve täitmise ja riigivara arvestuse korrektsusest. Eraldi
on rõhutatud läbivalt probleeme, mis on aastast aastasse kordunud ja
mille lahendamiseks pole seni suudetud midagi märkimisväärset ära teha.

1.

Raha ja riigieelarve
Kas teadsite, et
viimase kümne aastaga on riigieelarvesse
planeeritud kulud suurenenud viis korda:
1999. aasta 17,5 miljardilt kroonilt 89,3
miljardi kroonini 2009. aastal.

Aastatel 2000–2007 kasvas Eesti majandus keskmiselt kaheksa
protsenti aastas, olles selle näitajaga Euroopa Liidu kolme kõige kiirema
SKP kasvuga riigi hulgas. Investorite suurenenud usaldus Eesti vastu tõi
riiki aastas kümneid miljardeid kroone välisraha, mis paigutati siinsetesse
ettevõtetesse või laenati välja. Sisenõudluse kasv, väliskapitali sissevool
ja Euroopa Liidu toetused suurendasid hüppeliselt ka riigikassasse
laekuvaid tulusid.

2.

Lisaeelarved jätsid reservi vähem raha ja kuumendasid majandust
Urmas Nemvalts,
Postimees

Headel aegadel suurendati
reserve, kuid seda oleks
tulnud teha veelgi enam

Headel aegadel seisab riigivalitsejate ees valik, kas kulutada laekuv
raha samal aastal ära või suunata see kehvemate aegade tarbeks reservi.
Nii otsustati näiteks 2005. aastal moodustada pensionide maksmise
reserv, kuhu aastatel 2005–2007 suunati lisaeelarvete ja eelmiste aastate
jääkide arvel üle nelja miljardi krooni. Samas ei pandud kõiki oodatust
paremini laekunud tulusid halvemateks aegadeks tallele: ajavahemikul
2005–2007 võeti vastu lisaeelarveid kokku kulumahuga 10 miljardit
krooni (sh pensionireservi 2,4 mld kr). Riigieelarveid kavandati küll
ülejäägiga, kuid aastatel 2005–2007 kasvasid planeeritud kulud siiski
keskmiselt pea 20% aastas (vt tabel 1). Majandus- ja finantskriisi
alguseks oli oluline osa riigi reservidest kogunenud seetõttu, et tulu oli
laekunud ka lisaeelarvete aluseks olnud prognoosidest paremini ja selle
kulutamist ei jõutud seadustada. Ära ei jõutud kulutada ka kõike

3.
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riigieelarvesse planeeritud raha (vt tabelis 1 planeeritud ja tegelikke
kulusid).
Riigieelarve seaduse kohaselt kantakse eelarveaasta tegelik tulude
ülejääk stabiliseerimisreservi, kui Riigikogu muu seadusega teisiti ei
otsusta. Stabiliseerimisreserv on mõeldud kasutamiseks kriisisituatsioonides ja sealt raha võtmine nõuab Riigikogu otsust. 2006. ja
2007. aasta ülejäägid suunati kassareservi, et vajaduse korral saaks raha
kiiremini kasutusele võtta. Eelarvesse ülelaekunud tulust aastatel 2006–
2007 stabiliseerimisreservi ei suurendatud. See suurenes vaid sinna
eelnevalt paigutatud raha intressitulu, Eesti Panga osalise kasumi ning ka
maa erastamisest saadud tulu võrra.

4.

Tabel 1. Riigieelarve tulud ja kulud 2005–2009 (mld kr)

2005

2006

2007

2008

2009

Riigieelarvega planeeritud tulud,

55,2

66,9

82,1

90,1

84,3

– sh lisaeelarvega planeeritud tulud

2,2

5,5

6,2

– 6,1

– 13,6

Riigieelarvega planeeritud kulud,

54,9

66,2

77,5

90,4

89,3

– sh lisaeelarvega planeeritud kulud

1,9

5,2

2,7

– 3,2

– 9,1

Riigieelarve tegelikud tulud

55,5

67,9

82

84,7

53,1*

Riigieelarve tegelikud kulud

52,7

64,7

76

89,4

56,8*

Tulude ja kulude vahe korrigeerimise
saldo (ülekantavad kulud, edasi
antavad tulud, seadusekohased
suunamised jms)

– 2,8

– 1,7

– 1,9

0

–

Riigieelarve tegelik kassaliste tulude
ja kulude vahe pärast seadusekohaseid mahaarvamisi ja
korrigeerimisi

1,8

1,5

4,1

– 4,7

– 3,7*

Eelarve planeeritud kulude suhe
SKPsse (%)

31,4

32

31,7

35,9

42,5**

* 30.8.2009. a seisuga
** Aluseks võetud Rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos (SKP jooksevhindades 210,3 mld kr).
Allikas: Riigikontroll Riigi Teataja, Rahandusministeeriumi ja Statistikaameti andmete põhjal

Eelarve- ja maksupoliitika
aastatel 2005–2007 süvendas
tasakaalustamatut
majanduskasvu

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Eelarvepoliitika on Eesti riigi peamisi instrumente majandusse
sekkumisel ja arengu mõjutamisel. Eelarvekulude jõudsa kasvatamisega
pani riik ettevõtjad olukorda, kus raha paisati turule nii siit kui ka
sealtpoolt piiri ning tulemuseks oli kõrge inflatsioon, tootlikkusest
suurem palgakasv ja motiveerimatus eksportida. Hüppeliselt kasvanud
sisenõudlus ning seda veelgi turgutanud maksualandused ei kutsunud
esile majanduse struktuuris muudatusi, mis on aastaid olnud riigi
strateegiliste plaanide deklaratiivne eesmärk. Nii seisis Eesti riik
ülemaailmse finantskriisi alates silmitsi veel teisegi kriisiga – kinnisvara
ehitamise ja müügi teel rikastumine ei olnud sundinud õppima tootma ega
müüma palju seda, mida ka teised riigid meilt osta tahaksid. Seega ei
soosinud riik oma tegevusega piisavalt seda, et õpitaks midagi ise tootma
ja turustama.

5.
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2008. aastal algas eelarvekriis
Eesmärk võtta kasutusele
euro seab piirid võimalustele
majandust riigieelarve kaudu
elavdada

2008. aasta sügisel alanud majandus- ja finantskriis peatas välisraha
juurdevoolu riiki, sise- ja välisnõudluse langus väljendus töötuse kasvus,
palgalanguses ning oodatust halvemas riigitulude laekumises. Pool aastat
pärast 2008. aasta riigieelarve kinnitamist võttis Riigikogu vastu
negatiivse lisaeelarve, millega korrigeeriti riigieelarve tulusid 6,1
miljardit ja kulusid 3,2 miljardit krooni vähemaks. Majandusprognoosid
on aga veelgi halvenenud ja 2009. aasta esmase riigieelarve tulusid on
kahe lisaeelarvega vähendatud 13,6 miljardi krooni võrra ning kulusid 9,1
miljardi krooni võrra. Negatiivseid lisaeelarveid on kannustanud muu
hulgas tegema eesmärk võtta kasutusele euro, millele ülemineku üheks
kriteeriumiks on hoida eelarve puudujääk teatud piirides. Nii nagu
aastatel 2005–2007 elavdasid riigi ostud majandust, mõjuvad praeguse
aja kärped ja maksutõusud majandusele pärssivalt.

6.

Urmas Nemvalts,
Postimees

Headel aegadel seadustatud kulud käivad üle jõu ja pärsivad eelarve
paindlikkust
Tulude laekumise kõrgaegadel tehtud maksu- ja kulupoliitilisi
otsuseid ei jõua riigieelarve kehvemal ajal üleval pidada, teatud tasemele
viidud kulude langetamine on aga poliitiliselt keeruline ja elanike
heaolule negatiivse mõjuga. Eesti eelarvepoliitika jätkusuutlikkuse ühe
näitajana võib vaadelda eelarvekulude suhet SKPsse. Kui aastatel 2005–
2007 moodustasid eelarvekulud jagatisena ligikaudu 32% sisemajanduse
koguproduktist, siis 2008. aastal ligi 36%. 2009. aasta teise lisaeelarve
järgsed planeeritud eelarvekulud moodustavad juba üle 42% Rahandusministeeriumi suvel prognoositud SKPst (vt tabel 2). Suurima panuse on
sellesse andnud sotsiaal- ja tervishoiukulude kasv (44,8%-lt 47,6%-ni),
mis on pea ainsad valdkonnad, mille suhteline rahastamine riigieelarvest
on 2009. aastal võrreldes 2005. aastaga kasvanud (vt tabel 3).

7.

2008. aasta riigieelarve kulud moodustasid SKPst jagatisena 35,9%,
riigieelarve puudujääk moodustas 2,4% SKPst. Seega oleks arvutuslikult
riigieelarve olnud tasakaalus, kui kulusid oleks planeeritud ja tehtud
mahus 33,5% SKPst (jättes kõrvale vähem tehtud kulude mõju
majandusele). Selle 2008. aasta näite varal võib öelda, et eelmisel aastal
Eestis kehtinud maksusüsteem ja majanduse struktuur suudab teenindada
riigieelarve kulusid mahuga kuni 33,5% SKPst. Nagu öeldud,

8.
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moodustavad 2009. aasta riigieelarve planeeritud kulud lisaeelarvete järgi
suhtena 42,5% SKPst.
Urmas Nemvalts,
Postimees

Valitsussektorisse kuuluvad riik,
kohalikud omavalitsused, avalikõiguslikud juriidilised isikud, sihtasutused,
mittetulundusühingud, kelle sissetulekutest eelarveaasta jooksul
moodustavad 50% või enam eraldised
riigi- või kohaliku omavalitsuse eelarvest.

9.

Väheneva SKP korral
eelarvekulusid kasvatada ei
ole jätkusuutlik

10. 2008. aasta valitsussektori puudujäägiks kujunes 6,9 miljardit krooni
ehk 2,7% SKPst1 (vt tabel 2). Kui Eestis kehtiks praegu sama majanduse
ja maksustruktuur mis eelmisel aastal ning samaks jääks ka kohalike
omavalitsuste ja sotsiaalkindlustusfondide tulude ja kulude vahe, siis
peaks selleks, et täita euroga ühinemise kriteeriumi, samaks jääma ka
riigieelarve kulude ja SKP suhe. See on aga suurenenud 36%lt 42%ni (vt
tabel 1).

Kas teadsite, et
2009. aasta SKP on prognooside kohaselt
sisuliselt sama suur kui 2006. aastal,
riigieelarve kulud aga enam kui 20 miljardi
krooni võrra suuremad.

Vabariigi Valitsus on seadnud eesmärgiks võtta esimesel võimalusel
kasutusele ühisraha euro, mis seab eelarvepoliitikale teatud kriteeriumid.
Üheks selliseks piiranguks on, et eelarve puudujääk ei tohi ületada kolme
protsenti sisemajanduse koguproduktist, kuid siin ei võeta arvesse vaid
riigieelarve tulusid ja kulusid. Arvestusse kuuluvad ka näiteks kohalikud
omavalitsused ja sotsiaalkindlustusfondid ehk valitsussektor tervikuna.

Lihtsustatult on küsimus selles, millist valitsussektori kulutaset
suudab sisemajanduse koguprodukt n-ö rahastada. Vabariigi Valitsus
püüab praegu kaht eesmärki korraga – täita eurole ülemineku
kriteeriumid, alandamata sisuliselt kiire majanduskasvu ajal seadustatud
heaolukulusid. Maksutulud seda aga ei võimalda. Rahandusministeeriumi
hinnangul ei jõua maksutulud ka prognoosiperioodi lõpuks (s.o 2013.
aastaks) 2008. aasta tasemele. Nimetatud eesmärkide täitmiseks müüakse
riigi vara, äriühinguid ja nõutakse sisse enam dividende, kuid need on
erakorralised meetmed. Riigi äriühingutelt maksimaalsete dividendide
nõudmine mõjutab negatiivselt valdkondade arengut (nt energeetikat),
häid dividende andnud äriühingu osaluse müümine võtab ära stabiilselt
laekunud omanikutulu.

11.

Rahandusministeeriumi hinnangul kujuneb 2009. aasta valitsussektori
puudujäägiks 2,8% SKPst ehk eurole ülemineku kriteerium täidetakse.
Eeltoodust tulenevalt ja võttes arvesse, et sotsiaalkindlustusfondide ning
pensionikassa puudujääk käesoleval aastal hoopis suureneb, on

12.
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Statistikaameti 30.9.2009. a korrigeeritud andmete kohaselt.
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maksutõusudest hoolimata keeruline näha sedavõrd positiivset muutust
majanduskeskkonnas, mis riigieelarve planeeritud mahus täita suudaks.
Kui eurole ülemineku kriteerium 2009. aastal ka täidetakse, tuleb
endale aru anda, et tegemist on erakorraliste meetmetega ja pikas
perspektiivis ei ole praegune tulude-kulude struktuur ning tase
jätkusuutlik. Nii nagu maksutulud, ei jõua ka Eesti sisemajanduse
koguprodukt Rahandusministeeriumi hinnangul prognoosiperioodi lõpuks
(2013. aasta) 2008. aasta tasemele.

13.

Tabel 2. Sisemajanduse koguprodukti (SKP), riigieelarve ja valitsussektori puudujääk

2007
SKP (mld kr)**

2008

2009*

244,5

251,5

210,3

6,8

– 6,9

–6

Valitsussektori ülejääk/puudujääk****
(% SKPst), sh

2,8%

– 2,7%

– 2,8%

riigieelarve

2,4%

– 2,4%

– 1,6%

– 0,3%

– 0,6%

– 0,6%

0,6%

0,3%

– 0,8%

Valitsussektori ülejääk/puudujääk (mld kr)***

kohalikud omavalitsused
sotsiaalkindlustusfondid

* Rahandusministeeriumi andmed, 2010. riigieelarve seletuskiri, lisandub tegevuskulude
kärbete ja Eesti Telekomi osaluse müügi mõju.
** Statistikaameti andmed
*** Rahandusministeeriumi andmed
**** Rahandusministeeriumi andmed
Allikas: Riigikontroll Statistikaameti ja Rahandusministeeriumi andmete põhjal

Riigieelarve paindlikkust, võimalusi operatiivselt kulusid vähendada
piirab seadusest tulenevate kulude suur osakaal. 2009. aasta riigieelarve
kuludest on ca 70% fikseeritud. Näiteks moodustavad pensionikulud
ligikaudu 21% riigieelarve kuludest, ravikindlustus 12,4%, suuremad
seadusest tulenevad kulud on veel eurotoetuste kohustuslik
kaasfinantseering, teehoiukulud, vanemahüvitis ja peretoetused.

14.

Urmas Nemvalts,
Postimees
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Riigi kuluprioriteedid ei ole palju muutunud
COFOG (Classification of the Functions of
Government) on valitsemisfunktsioonide
klassifikatsioon. See on üksikasjalik
liigitus funktsioonide või sotsiaalmajanduslike eesmärkide kohta, mida
valitsemissektori asutused soovivad
saavutada mitmesuguste kulutuste kaudu.

Suur fikseeritud kulude osakaal koosmõjus eelarve puudujäägi
piiranguga pärsib ka kuluprioriteetide muutmist. Aastatel 2005–2009 on
tegevusalade rahastamise osakaalud kogukuludest muutunud väga vähe
(COFOGi jaotuse kohta vt täpsemalt lisa A). Praeguses olukorras, kus
räägitakse majanduse elavdamisest, on majandusvaldkonda suunatud
kulud jäänud samaks (vt tabel 3).

15.

Tabel 3. Riigieelarve kulude muutused tegevusalade järgi aastatel 2005–2009 (protsent
riigieelarve kogukuludest)

2005
Üldised valitsussektori teenused

2006

2007

2008

2009

9

8,8

9,5

9,1

9,3

Riigikaitse

4,4

4,2

5,1

4,7

4,5

Avalik kord ja julgeolek

7,2

6,7

6,7

6,4

5,9

Majandus

15

15,2

14,3

14,8

15

Keskkonnakaitse

3,9

3,2

3,1

3,2

3,1

Elamu- ja kommunaalmajandus

0,1

0,2

0,2

0,2

0,3

14,2

13,7

15,7

15,7

14,8

3,7

3,5

3,7

3,2

3

Haridus

11,9

11,6

11,2

11,2

11,2

Sotsiaalne kaitse

30,6

32,8

30,5

31,5

32,8

Tervishoid
Vaba aeg, kultuur ja religioon

Allikas: Rahandusministeerium

Majanduslanguse tingimustes on oluliselt vähenenud maksutulude
osa ja suurenenud eurotoetuste osa riigi kulude katmisel. Kui 2006. aastal
moodustasid välistoetused ca 8,8% riigieelarves planeeritud kuludest, siis
alanud uue ja mahuka Euroopa Liidu eelarveperioodi (2007–2013) tõttu
on välistoetuste osakaal 2009. aastaks kasvanud pea 15%-ni
riigieelarvest. 2009. aasta planeeritud riigieelarve kuludest summas 89,3
miljardit krooni moodustavad välistoetused 13 miljardit krooni.

16.

Eurotoetuse osakaal riigi
tuludes kasvab jõudsalt,
oluline on seda kasutada
targalt, kiirelt ja ettevaatavalt

Euroopa Liidu toetuste tark ja kiire kasutamine on üks paremaid
võimalusi, mida riik saab majanduse elavdamise heaks praeguses
olukorras teha. Eurotoetuse tublist kasutamisest saadav kasu on lausa
kahekordne, sest osa sellest tuleb maksudena riigikassasse tagasi. Samal
ajal tähendab suur välistoetuste osakaal riigieelarves eurotoetuse ja
muude riigi tulude koosplaneerimise ja perspektiivitunde olulisust.
Praegu on riigis valdkondi, mis väga suurel määral sõltuvad
eurotoetusest, nt teehoid, täienduskoolitus, keskkonnahoid,
infrastruktuuriinvesteeringud. Tähtis on, et eurotoetust kasutatakse nii, et
ka järgmiste Euroopa Liidu eelarveperioodide ajal suudaks Eesti tagada
valdkondade jätkusuutliku arengu.

17.

Rahalised reservid vähenevad, aga nende tulusus suureneb
Avalik sektor – siia kuuluvad lisaks
valitsussektorile riigi valitseva mõju all
olevad ettevõtted, kelle juhtorganis on riigil
riigiasutusel või kohalikul omavalitsusel
üle 50% häältest.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

18. 31.12.2008. aasta seisuga oli avalikul sektoril raha ja hoiuseid 18,8
miljardi krooni ning finantsinvesteeringuid 60 miljardi krooni väärtuses,
mis on 4,8% enam kui aasta varem. Sealhulgas valitsussektori käsutuses
olnud raha ja finantsinvesteeringud kahanesid seevastu 32 miljardilt
kroonilt 27 miljardi kroonini. Hoiustelt ja finantsinvesteeringutelt teenis
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avalik sektor 2008. aastal tulu 4,8 miljardit krooni, millest valitsussektori
osa moodustas 1,7 miljardit krooni.

Riigi vaba raha
konservatiivsed
investeerimisreeglid on
finantskriisi tingimustes
toonud tulu

19.

Kas teadsite, et

20.

riigikassa investeeris Eesti Töötukassa
2008. aasta raha tulususega 4%, väline
haldur Fortis pank aga 0,8% tulususega.

Raha paigutamine oli 2008. aasta tulusam kui 2007. aastal –
keskmine tootlus pea kahekordistus (valitsussektoris kolmelt protsendilt
kuuele). Hea tulususe peapõhjuseks on ebakindlal majandusajal hinda
läinud konservatiivsed võlakirjad, mis moodustavad seaduse kohaselt
lõviosa riigi vaba raha investeeringutest. Ka 2009. aasta esimesel
poolaastal on investeerimistegevus jätkunud edukalt.
Raha suuremad haldajad on Rahandusministeeriumi riigikassa
osakond (ca 16 mld kr), Eesti Pank (koos krooni kattevaraga ca 50 mld
kr), sihtasutused ja riigi osalusega äriühingud ise ning nende palgatud
haldurid. Nagu ka 2007. aastal on raha investeerimisel enam tulu teeninud
riigikassa ja Eesti Pank. Teist aastat järjest on suuremat osa Eesti
Töötukassa rahast haldav välishaldur investeerinud negatiivse tulususega,
mida ei saa võrreldes riigikassa tehtud investeeringutega riigi reservide
haldamisel aktsepteerida.

21. Riigi raamatupidamises käsitletakse reservidena seaduse kohaselt
moodustatud netovara kogumeid, mitte kogu avaliku sektori käsutuses
olevat raha ja väärtpabereid. Näiteks arvatakse reservide hulka Eesti
Haigekassa reservkapital, kuid mitte haigekassa eelmiste aastate tulude
ülejääki, millest ravikindlustust rahastatakse. Seetõttu ei anna riigi
aruandlusest vaid reservide info arvestamine maksumaksjale ülevaadet
sellest, kui palju mingi hetke seisuga n-ö vaba raha avaliku sektori
valduses on. Eeltoodust tulenevalt on Riigikontroll kajastanud tabelis 4
lisaks reservidele ka olulisemad valitsussektori muud likviidse vara
kogumid. Miljardeid kroone on ka riigi sihtasutuste ja tütarettevõtete
pangakontodel, mida tabelis pole kajastatud.

Tabel 4. Valitsussektori olulisemad likviidsed finantsvarad ajavahemikul 31.12.2007–31.8.2009 (mld kr)

Finantsvara nimetus
(kroonides)

Reserv
turuväärtuses
seisuga
31.12.2007

Reserv
turuväärtuses
seisuga
31.12.2008

24,6

19,2

16,2

Stabiliseerimisreserv

6,4

7,2

3,9

8,3%

Riigieelarve varade kassareserv, sh

15

8,3

8,7

5,7%

– riigieelarve seaduse kohane
kassareserv

2,8

2,1

0,1

– omandireformi reservfond

0,4

0,4

0,5

– riikliku pensionikassa erakorraline
reserv

4,8

4,8

3,2

– riigikassa klientide raha

1

0,9

1,8

– riigieelarve vaba raha kassas
(kulusid ületavad tulud)

6

0,1

3,1

Eesti Haigekassa reservkapital*

0,5

0,5

0,8

Riigikassa hallatavad
finantsvarad

10

Reserv
turuväärtuses
seisuga
31.8.2009

Investeeringu
keskmine
tootlus aastal
2008

5,7%

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal

Eesti Haigekassa kassatagavara

2,5

2,9

2,5

5,1%

Eesti Töötukassa reservkapital

0,2

0,3

0,3

4%

Eesti Töötukassa (TK) ja Fortis
panga (FP) hallatavad töötukassa
sihtfondid

2,1

2,5

4,9% (TK)
– 0,8% (FP)

* Lisaks riigikassale haldab haigekassa ka ise teatud osa enda reservidest, 31.12.2008. aasta seisuga moodustas see
ligikaudu üks miljard krooni, kajastatud real „sihtasutuste hallatav raha“.
Allikas: Riigikontroll Rahandusministeeriumi, Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa andmete põhjal

Muutused majanduskeskkonnas ja tulude laekumise langus
tähendasid küll riigikassas olnud vaba raha vähenemist, kuid seaduse
alusel moodustatud reservidest (pensionide, ravi- ja töötuskindlustuse
reservid) eelmisel aastal veel raha võtta ei tulnud (vt tabel 4).

22.

Reservid on kiiremini
hakanud vähenema 2009.
aastal

Alates 2009. aastast on majanduskeskkonna jätkuv halvenemine ja
riigi tulude vähenemine sundinud pensionide maksmiseks, ravikindlustuste tagamiseks ja töötute toetamiseks kasutusele võtma ka
reserve ning eelmistel aastatel kulusid ületanud tulusid. Esimese kaheksa
kuu riigieelarve kulud ületasid tulusid 3,7 miljardi krooni võrra. Riikliku
pensionikindlustuse kuue kuu puudujääk ulatus 1,3 miljardi kroonini,
Eesti Haigekassa ja Eesti Töötukassa käesoleva aasta esimese viie kuu
puudujääk on vastavalt 0,6 ja 0,8 miljardit krooni. See tõstatab küsimuse,
pensioni-, tervishoiu- ja töötuskindlustuse jätkusuutlikkusest ja sellest,
kui kauaks reservidest jätkub.

23.

Reservid kahanevad kiiresti: kõige kriitilisemas seisus on pensionireserv
Kas teadsite, et
sotsiaalmaksu laekumine ei ole alates
2004. aastast (v.a 2007) katnud
pensionide maksmise kulusid, kasutatud
on teisi riigieelarve tulusid.

Riiklik pensionikindlustus on 2009. aasta kaheksa kuuga kulutanud
kolmandiku oma reservidest. Sama puudujäägitempo juures ammendub
pensionikassa erakorraline reserv enne 2010. aasta lõppu. Muudatusi
pensionisüsteemis ei ole tehtud, aprillis 2009 pension tõusis, ehkki
majanduseksperdid seda ei soovitanud. Rahandusministeeriumi prognoosi
kohaselt ulatub 2012. aastal pensionikassa puudujäägiks ligikaudu
5 miljardit krooni. Et tulla toime riigi kulude katmisega, on Riigikogu
andnud loa kasutada 3,5 miljardi krooni ulatuses stabiliseerimisreservi (vt
tabelis 4 stabiliseerimisreservi muutusi).
24.

Töötukassa jätkusuutlikkuse parandamiseks on töötuskindlustuse
maksu tõstetud 2009. I poolaastal kehtinud 0,9%-lt 4,2%-ni 1. augustist
2009. Sellest hoolimata moodustavad Töötukassa kulud veidi üle miljardi
krooni tuludest enam. Töötukassa pikaajalise tulude ja kulude prognoosi
kohaselt tagab kehtestatud maksumäär töötukassa ülesannete täitmise,
2011. aastast ületavad tulud taas kulusid ning reservid hakkavad
suurenema. Ehkki majandus on langenud käesoleval aastal oodatust
kiiremini, ei ole tööpuudus sama hüppeliselt kasvanud ning Töötukassa
on enda jätkusuutlikkuses veendunud.
25.

Eesti Töötukassa hinnangul
tagab töötuskindlustuse maks
4,2% töötukassa
ülesannetega toimetuleku

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009
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Urmas Nemvalts,
Postimees

Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi kohaselt
moodustab Eesti Haigekassa 2009. aasta puudujääk ca 550 miljonit
krooni. Ravikindlustuse jätkusuutlikkuse tagamiseks on haigekassa
optimeerinud kulusid ja seadnud seejuures eesmärgiks vältida arstiabi
kättesaadavuse ja kvaliteedi langust. Haigekassa eelarvepositsiooni
parandamiseks võttis Riigikogu vastu otsuse muuta haigushüvitiste
tasumise korda, vähendatud on hambaravikulusid. Haigekassa reservide
kasutamiseks peab loa andma Vabariigi Valitsus. 2010. aasta riigieelarve
koostamisel tuleb otsustada, kas kärpida haigekassa eelarvet või lubada
kasutada reserve: haigekassa käsutuses on 2009. aasta augustikuu seisuga
üle 3 miljardi krooni reserve.

26.

Riigi laenukohustused kasvavad
Kas teadsite, et
31.12.2008. aasta seisuga on kohalikel
omavalitsustel kaks korda rohkem võlgu
kui keskvalitsusel.

Eurotoetuste
kaasfinantseerimiseks
võetakse 8,6 miljardit krooni
laenu

Lisaks reservidele on tulusid ületavaid kulusid võimalik katta
laenuraha arvel. 2008. aastal suurenesid valitsussektori võlakohustused
3,5 miljardi krooni võrra 11,6 miljardi kroonini, mis moodustab 4,8%
SKPst ja on endiselt madalaim tase Euroopa Liidus. Koguvõlast
moodustas keskvalitsuse võlg alla nelja miljardi krooni, kohalike
omavalitsuste võlg kaheksa miljardit krooni.

27.

2009. aasta esimesel poolaastal sõlmis riik laenulepingu Euroopa
Investeerimispangaga mahus 8,6 miljardit krooni, raha suunatakse
eurotoetuste kaasfinantseerimiseks ja teede ehitusse. Jooksvate kulude
katmiseks laenas riik Swedbankilt 782 miljonit krooni.

28.

Eesti riigil on veel reserve ja väike laenukoormus lubaks juurdegi
laenata, kuid nendest allikatest riigi kulude rahastamine on piiratud eurole
ülemineku kriteeriumidega. Kui Eesti soovib ühisrahale euro üle minna,
ei tohi jooksval eelarveaastal valitsussektori puudujääk ületada kolme
protsenti SKPst. Suurema tulude ja kulude vahe rahastamine varem
kogutud reservide või laenuraha arvel suurendab valitsussektori eelarve
defitsiiti.

29.

Kui soovime eurot, tohib
reserve ja laenuraha
kasutada vaid piiratud
ulatuses

Tulude laekumine on tagasihoidlik
Järgmise nelja aasta jooksul
riigieelarve tulud 2008. aasta
tasemele ei jõua

12

Riigieelarve tulud on viimase viie aastaga rohkem kui
kahekordistunud: 2003. aasta 41 miljardilt kroonilt 2008. aasta 85
miljardi kroonini. Eelarvetulude kiire kasvu aeg on aga möödas ja
Rahandusministeeriumi suvise majandusprognoosi järgi ei jõua
riigieelarve maksutulud ka 2013. aastaks tagasi 2008. aasta tasemele.

30.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal

2009. aasta riigieelarve maksutulude laekumise prognoosid on järjest
halvenenud. Ehkki käesoleva aasta eelarvet on juba kaks korda kärbitud,
näeb Rahandusministeerium, et 2009. aastal laekub maksutulusid
ligikaudu 3 miljardit krooni vähem, kui lisaeelarvetes arvestatud.
Peamiseks põhjuseks on käibe- ja sotsiaalmaksu oodatust madalam
laekumine.

31.

Urmas Nemvalts,
Postimees

Maksutulud vähenevad
pidevalt, valitsus üritab seda
leevendada erakorraliste
tuludega

32.

Peaminister tahab rohkem
trahve sisse nõuda,
tähelepanu tuleb pöörata ka
maksuvõlgadele

33.

Maksutulude kasin laekumine tähendab, et riik peab koomale
tõmbama ka kulusid või otsima raha muudest allikatest. Praeguseks on
Vabariigi Valitsus otsustanud, et suurendab mittemaksulisi tulusid –
võtab riigi äriühingutelt enam dividende, müüb riigi osaluse Eesti
Telekomis, suurendab saastetasusid jms. Võrreldes 2009. aasta
riigieelarve ja lisaeelarvega on mittemaksuliste tulude prognoosi
suurendatud 2,5 miljardi krooni võrra. Riigi kulude katmine äriühingute
dividendide ja saastekvootide müügi abil ei ole aga pikaajaline ning
jätkusuutlik abinõu eelarve tasakaalustamiseks. 2009. aasta riigieelarve
tuludest moodustavad maksutulud 72% ja mittemaksulised tulud 28%.
Aastatel 2007–2008 moodustasid need 83% eelarve tuludest.
Ühe erakorralise meetmena on peaminister nimetanud ka trahvide
tõhusamat sissenõudmist. Trahvidest pea viis korda suuremas mahus on
isikud riigile võlgu ka makse. Riigikontroll on äsja lõpetanud
maksuvõlgade sissenõudmise auditi, teinud omad järeldused ja soovitused
sissenõudmise tõhustamiseks. Täpsemalt on auditist antud ülevaade teises
peatükis (vt p-d 98–114).

Eurotoetuste kasutamine takerdub halva koordineerimise taha
Eesti Vabariik on taasiseseisvumisest alates saanud kümneid
miljardeid kroone tagastamatut riiklikku välisabi. Euroopa Liit alustas
Eesti toetamist juba enne liitumist, raha on andnud ka Norra ja Euroopa
Majanduspiirkond, Šveits ja mitmed rahvusvahelised ühendused. Alates
2000. aastast kuni juunini 2009 on Eesti majandusse, haridusse,
keskkonda, tervishoidu, põllumajandusse ja infrastruktuuri arendamisse
suunatud ligikaudu 26 miljardit krooni välistoetusi. Lisaks sellele on
heaks kiidetud kümnete miljardite kroonide ulatuses projekte, mis
ootavad väljamaksmist.

34.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009
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Urmas Nemvalts,
Postimees

Kas teadsite, et
aastatel 2007–2013 antavad Euroopa
Liidu toetused moodustavad ligikaudu
57 500 krooni ühe Eesti elaniku kohta.

Struktuuritoetused – Euroopa
Sotsiaalfondi, Euroopa Regionaalarengufondi ja Ühtekuuluvusfondi hõlmav toetus,
mille eesmärgiks on edendada majanduse
arengut ja vähendada arenguerinevusi
Euroopa regioonide vahel.

Perioodil 2007–2013 annab Euroopa Liit Eestile ligikaudu 53,3
miljardit krooni struktuuritoetusi ning 21,4 miljardit krooni
põllumajandus- ja kalandustoetusi (koos põllumajanduse otsetoetustega).
Kuna riigi tulud on vähenenud ja reservide või laenuraha kasutamine
piiratud, on eurotoetuste edukas kasutamine üks paremaid võimalusi
majandusmootori taaskäivitamiseks. Majanduse konkurentsivõime
parandamise seisukohalt äärmiselt olulisest 53,3 miljardist kroonist on
augusti lõpu seisuga kasutatud aga 3,6 miljardit krooni ehk alla seitsme
protsendi.

35.

36. Aprillis 2009 juhtis Riigikontroll Riigikogu tähelepanu probleemidele
eurotoetuste kasutamisel. Tõdeti, et käesoleva eelarveperioodi raha
kasutamine on alanud aeglasemalt kui eelmisel (2004–2006) nii
absoluutsummades kui ka suhtena raha koguhulka. Euroopa Liidu seatud
reeglite kohaselt võib toetuse aeglane kasutamine viia aga raha
kaotamiseni.

Riigikontroll nägi raha jagamise olulise riskina seda, et osalejatel ei
ole ülesanded selged. Puuduvad eurotoetuse rakendamise tugev
koordineerija ning konkreetsed vastutajad valdkondlike rakenduskavade
täitmise eest. Valitsus on küll Euroopa Liidu raha kasutamise seadnud
prioriteediks, kuid Rahandusministeeriumi roll üldise koordineerijana on
ebamäärane. Selle tulemusena puudub riigis terviklik ülevaade olukorrast
ja eelkõige probleemidest, miks ühte või teist eelarves planeeritud
väljamakset ei tehta.

37.

38. Tulemuseks on see, et mitte ühelgi aastal ei ole riigieelarvesse
planeeritud välistoetusi täpselt: Rahandusministeeriumi andmetel on
viimasel kolmel aastal suudetud keskmiselt välja maksta vaid 70%
riigieelarvesse planeeritud välistoetustest ja 2009. aasta ei näita
positiivset muutust.

Riigikontroll on oma soovitusi, kuidas paremini eurotoetusi kasutada
ja riske maandada, esitlenud Riigikogule ja käsitlenud Vabariigi Valitsuse
liikmetele saadetud kirjas. Mitmeid ettepanekuid, mis käsitlevad eelkõige
raha kasutamise aruandlust ja meetmete avamist, on Rahandusministeerium juba arvestanud. Rahandusministeerium on kinnitanud
soovi raha kasutamist tugevalt koordineerida ning vastutada valdkonna
juhtimise eest. Samuti on positiivne, et Riigikogu rahanduskomisjon on
otsustanud eurotoetuse jagamise ja kasutamise probleeme arutada iga

39.
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ministriga eraldi. Murelikuks teeb see, et peamiseks eesmärgiks on
võetud vaid euroraha kasutusse andmine, kas see annab ka vajalikke
tulemusi ja kas see tulemus on püsiv, võib jääda tähelepanuta.

Eurotoetused on küll asjakohased, kuid püsib risk raha kaotada
Eurotoetuste kiire kasutuselevõtu kõrval on oluline seda teha ka
targalt, muutunud majandusseisu arvestades. Selleks tellis
Rahandusministeerium uuringu, et välja selgitada, kas majanduskasvu
aegadel koostatud raha jagamise kavad on ka praegu asjakohased.

40.

Kas teadsite, et
uuringu leiate aadressilt
http://www.struktuurifondid.ee/public/
Struktuurivahendite_rakenduskava_
hindamine.pdf

Juulis 2009 avaldatud uuringu tegijad leidsid, et kuna Eesti
majanduse põhiprobleemid ei ole olulises osas muutunud, on ka toetuse
jagamise kavad enamasti asjakohased. Samas leiti, et liialt suur osa rahast
suunatakse infrastruktuuri investeeringutele (ligikaudu 70%), millel on
küll positiivne mõju tööhõivele ehitussektoris, kuid kaudne/väike mõju
majandusarengu prioriteetidele (tootlikkus, teadmistepõhisus, eksport).

41.

Uuring leidis ka, et mitmed valdkonnad saavad eurotoetust rohkem,
kui nende prioriteetsus strateegilistes plaanides ja praegune olukord
eeldaksid (nt turism, keskkond), ja mitmed vähem (nt tööpuudus). Leiti,
et raha kasutamise eesmärk ei ole kõikide meetmete puhul alati selgelt
püstitatud ega pruugi seetõttu anda soovitud tulemust.

42.

Olukorra parandamiseks soovitasid uuringu tegijad rahastada veidi
enam ettevõtluse, sotsiaalse turvalisuse ja energiasäästu meetmeid (kokku
ca 1,5 mld kr võrra), vähendades ehitushindade langusest tulenevalt
infrastruktuuri meetmete eelarvet ning jäätmemajanduse toetusi. Enam
tähelepanu soovitas uuring pöörata ka sotsiaalsele turvalisusele ning
vähendada vähem prioriteetsete meetmete eelarvet.

43.

44. Eurotoetuste kaotamise ja juhtimisriskide asjus olid uuringu tegijad
Riigikontrolliga samal seisukohal. Uuring leidis, et reegli n+2/3 tõttu on
alates 2012. aastast suur risk, et Eesti ei suuda raha vajaliku kiirusega ära
kasutada ning Euroopa Liit võtab selle tagasi (eelkõige suured
infrastruktuuri investeeringud). Samuti leiti, et koostöö rakendusasutuste
vahel vajab parandamist.
Urmas Nemvalts,
Postimees

Rahandusministeerium kavandab valdkondlike rakenduskavade
muudatused esitada Euroopa Komisjonile 2009. aasta sügisel.

45.
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Riigieelarve kasutamise seaduslikkus
Riigikontroll hindab igal aastal, kas riigiasutused on kasutanud
riigieelarvet selles ettenähtud otstarbe kohaselt, ja toob välja leitud
puudused ka riigihangete seaduse täitmisel. Kuigi olukord on mõnevõrra
paranenud, on Riigikontroll sarnaselt eelnevate aastatega leidnud
probleeme ja siinkohal nendest mõningad näited.

46.

Investeeringutest tehakse majandamiskulusid ja vastupidi
47. Riigiasutused on eksinud riigieelarve seaduse vastu, tehes
investeeringuid majandamiskulude arvelt ning investeeringutest
majandamiskulusid. Seda on tehtud Põllumajandusministeeriumi,
Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi, Keskkonnaministeeriumi
valitsemisalas ja Riigikantselei haldusalas.

Riigikontrolli hinnangul ei tohi aruandluse ja eelarvestamise
läbipaistvuse huvides teha majandamiskulude arvelt ei põhivara- ega
muid pikaajalisi investeeringuid, vaid selleks tuleb kasutada riigieelarves
põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks ettenähtud raha.

48.

Mõlemat tüüpi rikkumisi tuleb käsitleda ühteviisi halvana.
Majanduskuludest investeeringute tegemine viitab asjaolule, et asutus on
seadusandja tahet eirates oma eelarvetaotlustes majanduskulusid sihilikult
paisutanud, eeldades, et talle investeeringuteks raha ei eraldata.
Investeeringutest majandamiskuludeks raha võtta tähendab omakorda, et
soetamata jääb pikema aja jooksul kasutatav vara, milleks eraldatud raha
on kulutatud igapäevase tegevuse tarbeks lühiajalisi eesmärke silmas
pidades.

49.

Aasta lõpu kulud olid suured ja tehtud on ka põhjendamatuid ettemakseid
Mitmed riigiasutused on 2008. aasta lõpus teinud põhjendamatuid
ettemakseid. Riigi raamatupidamise üldeeskiri ettemakseid otseselt ei
keela, vaid soovitab nende tegemist võimaluse korral vältida. Kuigi
ettemaksed ei mõjuta otseselt valitsussektori tasakaalu (ehk nn
Maastrichti eelarvekriteeriumi täitmist), pingestavad need asjatult riigi
rahalist olukorda.

50.

Riigi Kinnisvara AS on eraõigusliku
juriidilise isikuna tegutsev äriühing,
mille kõik aktsiad kuuluvad riigile.
Aktsiakapital on 1,46 miljardit krooni ja
aktsiaid valitseb
Rahandusministeerium.

Põhjendamatuid ettemakseid esines mitme ministeeriumi
valitsemisalas. Sealjuures tegi Rahandusministeerium 9,5 miljoni krooni
suuruse renditasude ettemakse Riigi Kinnisvara ASile, ilma et
kokkuleppes oleksid kavandatud investeeringute sisu ja tähtajad olnud
täies mahus kindlaks määratud.

51.

Riigikontroll juhib lisaks tähelepanu asjaolule, et riigieelarve
jooksvat täitmist kajastav aruandlus ei näita ega saagi mõistetavatel
põhjustel näidata aasta lõpu kulutusi, kuid just 2008. detsembris olid riigi
kulud muude kuudega võrreldes umbes kaks korda suuremad,

52.
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põhjustades valdava osa 4,7 miljardi suurusest kassapõhisest2 riigieelarve
tulude ja kulude vahest.
Urmas Nemvalts,
Postimees
x

Pikaajaline kohustus on võlg,
(a) mis on tekkinud minevikus toimunud
sündmuste tagajärjel,
(b) millest vabanemine nõuab eeldatavasti
tulevikus ressurssidest loobumist ja
(c) mis kavatsetakse tasuda pikema
perioodi jooksul kui üks aasta.
Kapitalirent on rent, mille puhul kõik
vara omandiõigusega seonduvad riskid
ja hüved lähevad olulises osas üle
rentnikule. Omandiõigus võib, kuid ei
pruugi lõppkokkuvõttes üle minna.
Kasutusrent on rent, mis ei ole
kapitalirent.

Võetud on riigieelarve seadusega keelatud kohustusi
Sarnaselt varasemate aastatega leidis Riigikontroll, et riigiasutused on
võtnud pikaajalisi kohustusi selliste lepingute sõlmimisega, mis on
klassifitseeritavad kapitalirendina. Riigieelarve seaduse järgi on
riigiasutustel keelatud võtta laenu, kasutada kapitalirenti ning võtta muid
selliseid kohustusi.

53.

Kuna seadusesäte, aga samuti kapitali- ja kasutusrendi mõiste on
mitmeti tõlgendatav, tegi Riigikontroll 2007. aastal rahandusministrile
ettepaneku analüüsida seaduse muutmise vajalikkust. Seadust seni
muudetud ei ole. Juhtumite analüüs näitab, et praktikas on välja
kujunenud olukord, kus mitmesugust vara (nt sõidukid, IT-seadmed) ei
ole võimalik soetada tingimustel, mis oleksid ühemõtteliselt
klassifitseeritavad kasutusrendina. Tüüplepingute kohaselt jäävad
peamised riskid vara rentijate kanda ja makseid tuleb tasuda aastast
pikema perioodi jooksul, mis viitab kapitalirendi tunnustele.

54.

Riigikontroll rõhutab, et riigiasutuste puhul ei seisne küsimuse tuum
mitte selles, kas tegemist on kapitali- või kasutusrendiga, vaid
lepingutega kaasnevates pikaajalistes kohustustes, olgu siis leping
aruandes nimetatud kas kapitali-, kasutus- või katkestamatuks
kasutusrendi lepinguks.

55.

Riigikontroll soovitas rahandusministril täpsustada riigieelarve
seaduses pikaajaliste kohustuste võtmise korda nii, et riigiasutustel oleks
võimalik vara soetada kooskõlas riigieelarve seadusega. Riigikontroll
peab siiski vajalikuks täpsustada riigieelarve seaduse ebaselgelt
sõnastatud paragrahvi reaalse elu nõuetele vastavaks. Kui suuremateks
soetusteks (nagu ehitused) antakse luba konkreetse aasta riigieelarvega,
siis pole mõeldav, et suure hulga väiksemate soetuste puhul (nagu

56.

2

Kassapõhist eelarve tulude ja kulude vahet ei käsitleta eelarve defitsiidina. Tegelik
defitsiit osutus suuremaks ,kuna sisaldab lisaks riigiasutusele kogu valitsussektorit,
tekkepõhiseid võetud kohustusi jms.
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mainitud sõidukid ja IT-seadmed) antakse luba samal viisil.
Rahandusministeerium on kinnitanud, et valmistab ette riigi
finantsjuhtimise kontseptsiooni, mille raames muudetakse pikaajaliste
kohustuste võtmise korda.

Riigihangete seaduse rikkumised on vähenenud
Riigikontroll auditeeris varade soetusi ja sealhulgas riigihangete
seaduse järgimist kõigis ministeeriumites, põhiseaduslikes
institutsioonides ja Riigikantseleis. Auditeeritud soetuste puhul on
üldiselt järgitud riigihangete seaduse põhimõtteid.

57.
Riigihange tuli 2008. aastal kehtinud
seaduse kohaselt korraldada, kui eeldatav
hankelepingu maksumus ilma
käibemaksuta oli
 asjade ostmisel või teenuste tellimisel
40 000 eurot ja üle selle;


ehitustööde tellimisel 250 000 eurot ja
üle selle.

Märgatavalt vähem kui möödunud aastal tuvastasid audiitorid, et
seadusekohast riigihankemenetlust ei olnud korraldatud. Kuigi suhteliselt
harva, aga siiski esines nimetatud puudust Kultuuriministeeriumi,
Sotsiaalministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas
ning Välisministeeriumis.

58.

Rahandusministri varasemates vastustes Riigikontrolli soovitustele,
aga samuti riigihangete temaatikat käsitlevates uurimustes tuuakse
riigihangete seaduse rikkumise peamiste põhjustena harilikult välja
teadmatust ja oskuste puudumist. Olukorda aitaks parandada
riigihankekoolitus, kuid seni on asjakohaseid sise- ja väliskoolitusi
korraldatud süsteemitult ning keegi ei ole pidanud nende eest konkreetselt
vastutama3. Puudustele Riigihangete Ameti nõustamistegevuses on
osutanud ka Rahandusministeeriumi siseauditi osakond.

59.

Riigi põhivarad
Hoonestatud kinnisvara majandamine ei ole märkimisväärselt paranenud
2008. aastal moodustasid kulutused, mida riigiasutused olid teinud
kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiseks, 1 222 574 000 krooni.
Summa sisaldab ka kinnisvarainvesteeringute (3 019 000 krooni)
haldamiskulusid ja üürile antud hoonestatud kinnistute
majandamiskulusid (21 329 933 krooni). Tervikpilt riigi omandis olevast
hoonestatud kinnisvarast puudus nii eelnevatel aastatel kui ka 2008.
aastal.

60.

Et saada usaldusväärne ülevaade riigi hoonestatud kinnisvarast, tellis
Rahandusministeerium Riigi Kinnisvara ASilt hoonestatud kinnisvara
inventuuri, mille lõpparuanne valmib 30. novembriks 2009. Inventuuri
andmete põhjal otsustatakse riigieelarve koostamisel, millised
investeeringud on vajalikud ja millised võiksid olla vara müügist
laekuvad tulud. Inventuuri esimeses etapis selgus järgmine olukord:

61.

■

3

18

Vara detsentraliseeritud valitsemine ei ole efektiivne. Kinnisvara
majandab praegu riigivara valitseja ja see põhimõte ei ole
võimaldanud välja kujundada kõiki riigiasutusi hõlmavat
mõistlikku kinnisvara haldamist.

Jarlo Dorbek. Riigihankealane koolitusvajadus. Riigikogu Toimetised, nr 17.
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Kas teadsite, et
riigi omandis ja kasutuses on 289 000 m2
büroopinda, millel töötab 10 550
täiskohaga töötajat – keskmiselt 27,4 m2
kasulikku pinda ühe töötaja kohta.
Rahvusvaheline kogemus kinnitab, et
büroopinda kasutatakse tõhusalt, kui
täiskohaga töötajal ei ole rohkem pinda kui
20 m2.

■

Riigi kasutatavate ruumide tegelik kasutusintensiivsus on väike –
liigsuur kasuliku pinna hulk ühe töötaja kohta ei võimalda
tõhusat pinnakasutust.

■

Riigiasutuste käes on suur hulk mittevajalikku vara – esialgse
hinnangu põhjal ei ole ca 871 hoonet pindalaga 389 000 m2
vajalikud või ei ole neid lähemas tulevikus asutustele vaja.
Riigile mittevajaliku vara müügi eeltoiminguid tuleks alustada
kohe, et olla valmis vara realiseerimiseks siis, kui turul selle
järele nõudlus tekib.

■

Vara haldamise korraldus on halb ja asjatundlikke
kinnisvarahaldureid ei ole piisavalt – vaid igal viiendal hoonete
haldajal on erialane haridus ja piisav töökogemus.

■

Hoonete pinnaandmed ei ole korrektsed – sageli puudub
asjakohane dokumentatsioon, mistõttu oleks vajalik hooned üle
mõõta.

■

Riigivara registri ja ehitisregistri andmetega on oodatust oluliselt
rohkem probleeme – kahe registri vahel seoseid luua on
keeruline, sest andmed erinevad ega ole ühtlase kvaliteediga.

■

Riigi uue kinnisvararegistri loomine ei ole olemasolevate
andmete põhjal võimalik, samuti ei saa selleks kasutada ainult
ehitisregistri andmebaasi. Et luua kvaliteetne algbaas uuele
kinnisvararegistrile, oleks vajalik teha mõõdistusjoonised ca
800 000 m2-le riigi kasutusse jäävale pinnale ja siduda maatükid
hoonetega.

Kas teadsite, et
inventuuri käigus ei õnnestunud tuvastada
riigivara registri andmekogus olevat 24
hoonet, hävinud on 58 hoonet,
lammutamist vajavad 239 hoonet,
inventuuri tulemusena avastati 183
hoonet.

Valitsus on otsustanud anda hoonestatud kinnistud üle Riigi Kinnisvara ASile
62. Riigi kinnisvarategevuse strateegia on valitsus heaks kiitnud 2007.
aasta septembris. Valitsus otsustas, et Rahandusministeeriumil tuleb
lähtuda uue riigivaraseaduse eelnõu ettevalmistamisel „Riigi
kinnisvarategevuse strateegiast”, mis näeb ette anda riigile kuuluvad
kinnistud järkjärguliselt üle Riigi Kinnisvara ASile.

Kas teadsite, et
arendustegevusega seotud suurematest
objektidest on Riigi Kinnisvara ASile üle
antud


Riigikontrolli hoone Tallinnas Narva
mnt 11a;



uue Tallinna vangla rajamiseks
vajalikud kinnistud Maardus;



Koidula raudteepiirijaama rajamiseks
vajalikud maaüksused;



riigikoolid (11 objekti) ja



kinnistu Jõhvis Kooli 2a.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

26. märtsi 2009. aasta valitsuskabineti nõupidamisel otsustati, et
riigivara valitsejad peavad koostöös Riigi Kinnisvara ASiga selgitama
välja, millist vara nad ei vaja, ja Rahandusministeerium peab korraldama
koostöös riigivara valitsejatega mittevajaliku vara üleandmise
aktsiaseltsile perioodil 2009–2010. Samuti otsustati, et ministritel tuleb
kujundada oma seisukoht kaitseministri ettepaneku suhtes tsentraliseerida
riigile vajaliku hoonestatud kinnisvara haldamine. Praeguseks on
Rahandusministeerium kooskõlastanud vara valitsejatega mittevajaliku
vara esialgse nimekirja. Riigile vajaliku hoonestatud kinnisvara edasise
haldamise asjus ei ole ühtegi täiendavat otsust vastu võetud.

63.

Juuliks 2009 on Riigi Kinnisvara ASile teinud oma ettepaneku
mittevajaliku vara üleandmiseks järgmised riigivara valitsejad:
Sotsiaalministeerium soovib üle anda kahte objekti (kaks Eesti
Tööturuameti kasutuses olnud hoonet Jõhvis ja Põlvas),
Kaitseministeerium soovib üle anda 13 objekti ja Riigikantselei kahte
arhiivihoonet. Riigi Kinnisvara AS on alustanud iseseisvalt 2009. aasta I
pooles konsultatsioone mitme ministeeriumiga, et võtta nende

64.
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valittsemisalas ollev kinnisvarra täielikult enda
e
hallata. Asjakohase kirjaliku
pakkkumise on Riigi
R
Kinnisvaara AS esitannud Sotsiaalm
ministeerium
mile.

Riigimetsa väärtuus on väheneenud
Ligikaudu 18% Eesti pin
ndalast on Riiigimetsa Maajandamise Keskuse
K
haldduses olev riiigimetsamaa, millel kasvvav mets mooodustab riigi
bilannsilistest varradest ligikau
udu 21,7% ehhk 38 miljarddit krooni. Võrreldes
V
20077. aasta lõpuu seisuga on riigimetsa
r
vääärtus biolooogilise varanaa
väheenenud 13% ning seda eeelkõige metsamaterjali hiinna languse tõttu.
Keskkonnaminissteerium koo
ostöös Riigim
metsa Majanddamise Kesk
kusega on
muuutnud biolooggilise vara ülle arvestuse pidamist
p
ja aasjakohaste andmete
a
esitaamist paremaaks, kuid Riiigikontrolli hinnangul
h
tulleb seda veell
paraandada, et riiigi bioloogiliise varaga toiimuvatest muuutustest oleeks selge
ülevvaade.
65.

Riigimetsa majandamist
m
auditeeris Riigikontroll
R
2006. aastal..
Riiggimetsa Majaandamise Keeskuse raiestaatistikast nähhtub, et 2007. ja
2008. aastal on riigimetsast
r
lageraiega
l
saaadud keskm
mine puidukog
gus
raiutud pindala kohta
k
ligikau
udu kümnenddiku võrra suuurem kui
varaasematel aasttatel (joonis 1). Esialgu ei
e ole selge, m
millest seesu
ugune
raiutud puidukogguste suuren
nemine on tinngitud, kuid ppõhjuseks võ
õib olla
nii raiutu
r
üle parrema arvestu
use pidamine kui ka keskm
misest parem
mate
puisstute raiuminne.
66.

Jooniis 1. Riigimetsasst lageraiega keeskmiselt saaduud puidu kogus ((tm/ha)
300
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mine väljaraie (tm/ha)
Keskm
mine väljaraie likviidse metssamaterjalina (tm/ha)
Allikas: Riigikontroll Statistikaameeti andmete põhjal

1. juulist 20008 läks Riigiimetsa Majanndamise Kesskus üle uuelle
strukktuurile ja tööökorraldusele, mille eesm
märgiks on ssaavutada suu
urem
efekktiivsus metsamajanduslik
ke tööde juhhtimises ning jagada eri
iselooomuga töödd erinevate sttruktuuriüksuuste vahel. K
Keskuse selgiituste
kohaaselt oli ümbberkorraldusee sisuks lahuutada metsa m
majandamiseega
kaassnevate ärilisste ning avaliike ülesanneete täitmine, vvähendada konflikti
k
metssanduse pikaa- ning lühiajjaliste eesmäärkide vahel, luua eelduseed
riigiimetsa majanndamise kvalliteedi paranddamiseks ninng hoida
haldduskulusid kookku. Riigikontroll alustaas riigimetsaa majandamisse uue
audiitiga 2009. aasta suvel.
67.
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Riigi äriühingute riigipoolne juhtimine pole paranenud
2008. aasta lõpul oli riigil osalus 40 äriühingus, sh enamusosalus 36
äriühingus. Neist 33s oli riik aktsiate või osade ainuomanikuks. Riigi
enamusosalusega äriühinguil oli varasid bilansilises maksumuses 56,4
miljardit krooni ning riigile kuulus nende omakapitalist 32,3 miljardit
krooni. Aasta jooksul asutas riik viis uut äriühingut ning alustas ASi
Vooremaa Teed võõrandamist.

68.

2007. aastal avaldatud auditiaruandes „Omanikujärelevalve riigi
osalusega äriühingutes ja sihtasutustes“ on Riigikontroll tõdenud, et riigil
puudub selge arusaam, miks riik äriühingutes või sihtasutustes osaleb,
milliseid eesmärke ta omanikuna või asutajana taotleb ja kuidas on
äriühingutes või sihtasutustes osalemine seotud avaliku huvi ning riigi
strateegiliste eesmärkidega. Samuti on Riigikontroll aruandes tähelepanu
juhtinud sellele, et ministrite tegevus riigi äriühingute valitsemisel paistab
vähe läbi ning äriühingute nõukogude töös esineb puudusi.

69.

Riigi äriühingute ja sihtasutuste valitsemise tõhustamiseks soovitas
Riigikontroll täiendada riigi osalemise põhimõtteid eraõiguslikes
juriidilistes isikutes ning määrata seaduses kindlaks,

70.

■

millistel juhtudel või tingimustel riik äriühingutes osaleb ja
sihtasutusi asutab;

■

millised on ministri ja asutajaõiguste teostaja ülesanded riigi
äriühingute ning sihtasutuste valitsemisel;

■

millised on äriühingu ja sihtasutuse nõukogu ülesanded
järelevalve tegemisel.

Riigikogu menetluses on uus riigivaraseaduse eelnõu, mis peaks
korrastama riigi osalemise põhimõtted eraõiguslikes juriidilistes isikutes.
Riigikontrolli arvates täpsustab seaduseelnõu küll mitmeid aspekte antud
valdkonnas, kuid ei kõrvalda riigi äriühingute ja sihtasutuste valitsemise
süsteemseid hädasid. Sarnaselt kehtiva seadusega jäävad ebaselgeks riigi
osalemise põhimõtted eraõiguslikes isikutes ning ministri ja nõukogude
ülesanded riigi huvide tagamisel riigi äriühingutes ja sihtasutustes.

71.

Maareformi lõpetamine viibib endiselt
Tuleb taas tõdeda, et maareformi käik, mis viimastel aastatel oli
märgatavalt aeglustunud, ei ole märkimisväärselt uut hoogu juurde
saanud. Keskkonnaministeerium on küll senisest intensiivsemalt
tegelenud reformimata vaba maa, eelkõige maatulundusmaa riigivaraks
vormistamisega, kuid selle otsene eesmärk ei ole olnud reform lõpetada,
vaid täiendavaid riigitulusid teenida. Omandi- ja maareformi lõpetamise
teel on probleeme mitmeid: vastutus omandireformi eri valdkondade eest
on jagatud mitme ministeeriumi vahel, samuti ei ole võimalik leida ühte
universaalset ja samal ajal efektiivset abinõu, millega kiirendada vara
tagastamise, kompenseerimise ja erastamise menetlusi.

72.

2009. aasta 1. augusti seisuga on riigi maakatastris registreeritud
582 483 katastriüksust pindalaga 3 820 988 hektarit, mis moodustab
84,5% Eesti Vabariigi haldusterritooriumist. Maakatastris registreerimata
maismaad on veel ligikaudu 512 000 hektarit. Keskkonnaministeeriumi
koostatud riigi maareservi vajaduse analüüsi põhjal vajavad kohalikud

73.
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omavalitsused ja riik avaliku sektori ülesannete täitmiseks reformimata
maast ca 266 000 hektarit. Seega jääb riigi maareservi ca 166 000
hektarit reformimata vaba maad, millest võõrandamiseks sobivat võib
olla ligikaudu 80 000 hektarit.
Samas puuduvad selged otsused reformimata maa edasise saatuse
kohta: kas ja milliseid maid müüa ja millised metsamaad jätta Riigimetsa
Majandamise Keskuse hallata, mida on riigil vaja ja mis anda erakätesse.
Riigikontroll on korduvalt soovitanud teha need otsused ära ning maareform lõpule viia. Senikaua, kuni otsuseid pole tehtud, jätab Maa-amet
riigiasutuste tegelikke vajadusi teadmata reformimata maid riigireservi,
kuhu koguneb seetõttu hulgaliselt riigile mittevajalikku maad. Samal ajal
tegeletakse riigimetsamaa müügiga, kuid ka mõned sellega seonduvad
asjaolud (nt müügiobjektide moodustamine) ei ole selged. Maa-ameti
tegevus reservmaa haldamise korraldamisel ja müümisel pole olnud
piisavalt eesmärgistatud ja süsteemne. Maareformi venimine takistab
oluliselt maa efektiivset kasutamist, sh sellelt võimaliku tulu teenimist.

74.

Vabariigi Valitsus ei ole välistanud võimalust, et omandireformi
jääkprotsesside koondamine keskvõimu tasandile võiks teatud ajahetkel
ja eeldustel kõne alla tulla, kuid ei pea töö mahukuse ja suurte
korralduslike ning struktuurimuudatuste vajaduse tõttu seda lähiajal
otstarbekaks4. Kuigi Vabariigi Valitsus otsustas juba aasta algul, et jätkab
omandireformi kiirendamise küsimuse käsitlemist mõnel järgmisel
valitsuskabineti nõupidamisel, ei ole selline arutelu veel aset leidnud.
75.

Raamatupidamine ja aruandlus
Raamatupidamise tase ministeeriumite valitsemisalas ei ole ühtlane
Riigi raamatupidamise üldeeskiri sätestab, et riigiraamatupidamiskohustuslane peab korraldama raamatupidamisarvestust oma
valitsemisala ulatuses ning riigiraamatupidamiskohustuslase
raamatupidamist korraldab vahetult pearaamatupidaja. See tähendab, et
ministeeriumi pearaamatupidaja peab tegelema raamatupidamisega kogu
valitsemisalas, mitte ainult ministeeriumi keskasutuses.

76.

Viimastel aastatel on Riigikontroll korduvalt tõdenud, et
raamatupidamine ministeeriumite keskasutustes on valdavalt korras, kuid
valitsemisala asutustes esineb endiselt puudusi ning raamatupidamise tase
ei ole asutuseti ühtlane.

77.

Mitte kõik ministeeriumite
pearaamatupidajad ei võta
valitsemisala asutuste
raamatupidamise
korraldamisel juhtivat rolli

Riigikontrolli hinnangul peaksid Kultuuriministeeriumi,
Põllumajandusministeeriumi ning Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi pearaamatupidajad senisest enam tegelema kogu
valitsemisala raamatupidamise koordineerimisega, andma sealhulgas
valitsemisala asutuste raamatupidajatele suuniseid ning kontrollima
asutuste raamatupidamist. Järelevalvet allasutuste raamatupidamise üle
peaksid tõhustama ka Haridus- ja Teadusministeerium,
Sotsiaalministeerium ja Keskkonnaministeerium.

78.

4
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Urmas Nemvalts,
Postimees

Raamatupidamise sise-eeskirjades leidub puudusi
Riigiraamatupidamiskohustuslane peab kehtestama vastavuses
üldeeskirja nõuetega oma raamatupidamise sise-eeskirjas täiendavad
arvestuse ja aruandluse nõuded nii riigiraamatupidamiskohustuslasele kui
ka selle koosseisus olevatele üksustele, kelle kohta peetakse iseseisvat
raamatupidamisarvestust.

79.

Riigikontroll leidis, et mitme ministeeriumi valitsemisalas ei
reguleeri valitsemisala raamatupidamise sise-eeskiri või nende üksuste
raamatupidamise sise-eeskirjad kõiki olulisi arvestusvaldkondi. Selliseid
puudusi leiti Sotsiaalministeeriumis, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumis, Kultuuriministeeriumis, Siseministeeriumis ning
Välisministeeriumi välisesindustes.

80.

Varade ja kohustuste inventeerimine on puudustele vaatamata paranenud
Sarnaselt varasemate aastatega ei ole mitmed riigiraamatupidamiskohustuslased varade ja kohustuste inventeerimisele piisavalt tähelepanu
pööranud. Puudusi inventuuride korraldamises esines Sotsiaalministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Siseministeeriumi ja Kultuuriministeeriumi valitsemisalas. Positiivselt võib esile tõsta inventuuride
korraldamist Riigikantselei ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
valitsemisalas, kus on koostatud põhjalik ja järeletegemist vääriv
inventeerimisjuhend.

81.

Materiaalse põhivara arvestuses esines vigu vähem
Võrreldes möödunud aastatega esines põhivara arvestuses vigu
vähem. Peamise puudusena tuvastati probleeme põhivara arvelevõtmisel:
põhivara parendusi ei olnud lisatud soetusmaksumusele.
Kapitaliseerimisele kuuluvate väljaminekute kuludesse kandmisega
näidati põhivara maksumust tegelikust väiksemana ning tegevuskulusid
suuremana. Selliseid puudusi esines Põllumajandusministeeriumi,
Kaitseministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas.

82.
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Maksunõue on mingi maksuliigina
registreeritud maksukohustus.

Maksunõuete hindamise metoodikat tuleb täpsustada
Maksu-ja Tolliameti finantsarvestuse korra järgi loetakse
infosüsteemis maksunõue automaatselt ebatõenäoliselt laekuvaks, kui
nõude tasumise tähtaeg on juriidilisel isikul ületatud 180 päeva ja
füüsilisel isikul 360 päeva.

83.

84. Koos maksunõuete üldise kasvuga on kasvanud ebatõenäoliselt
laekuvateks hinnatud maksunõuded. 2008. aasta lõpu seisuga oli
maksunõudeid summas 16,3 miljardit krooni, millest ebatõenäoliselt
laekuvateks oli hinnatud 4,8 miljardit krooni, st umbes kolmandiku
nõuete laekumist hindab Maksu- ja Tolliameti juhtkond ebatõenäoliseks.
2007. aasta lõpus oli aga ebatõenäoliseks hinnatud nõuete osakaal umbes
25% maksunõuetest. Muutunud majanduskeskkond ja maksunõuete kasv
viitab Riigikontrolli hinnangul vajadusele kaaluda isikupõhise
riskihindamise juurutamist maksuvõlgade sissenõudmisel ning sellest
tulenevalt ka nõuete isikupõhist hindamist raamatupidamises
kajastamisel. Riigikontroll soovitas nii füüsiliste isikute kui ka juriidiliste
isikute maksunõuetele seada piirmäärad, millest alates tuleb maksunõuete
laekumise tõenäosust hinnata isikust lähtudes.

Kas teadsite, et
kohaliku omavalitsuse korralduse
seaduse §38 lg 2 järgi on kohalikel
omavalitsustel keelatud laenusid tagada.

Kohalikud omavalitsused on rikkunud laenude tagamise keeldu ja jätnud
võetud kohustused arvele võtmata
Kohalike omavalitsuste majandustegevuses on ilmnenud mitmeid
probleeme, mis on peamiselt seotud olukorraga, kus omavalitsus on
loonud oma sotsiaalobjektide haldamiseks äriühingu,
mittetulundusühingu või sihtasutuse.

85.

■

Esiteks on Rahandusministeerium saldoandmike infosüsteemi
analüüsides tuvastanud mitmeid lepinguid, millega kohalikud
omavalitsused on taganud oma valitseva mõju all olevate
äriühingute, mittetulundusühingute ja sihtasutuste laenusid, kuigi
see on seadusega keelatud.

■

Teiseks on kohalikud omavalitsused jätnud lepingutest tulenevad
kohustused ja vara arvele võtmata, mistõttu need ei kajastu
aruandes. Rahandusministeeriumi andmetel on vähemalt 15
omavalitsust eri skeeme kasutades jätnud kohustusi kajastamata
ligikaudu 480 miljoni krooni ulatuses.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et nimetatud kohustuste
arvelevõtmisega kohalike omavalitsuste bilansis võib mõne kohaliku
omavalitsuse võlakoormus ületada seaduses lubatud piirmäära.

86.

Rahandusministeerium ei ole suutnud omavalitsustele raamatupidamise
juhendeid kehtestada
Riigi raamatupidamise üldeeskiri (edaspidi üldeeskiri) reguleerib
valitsussektori ja avaliku sektori, sh ka kohalike omavalitsuste aruandlust.
Üldeeskirjas kirjeldatud arvestusmeetodid tulenevad raamatupidamise
seadusest ja Raamatupidamise Toimkonna juhenditest.
87.

88. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jõudis 2008.
aastal seisukohale, et riigi raamatupidamise üldeeskirjaga ei saa nõuda
kohalikelt omavalitsustelt majandusaasta aruande koostamisel lähtumist
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Raamatupidamise Toimkonna juhenditest. Põhjuseks see, et toimkonna
juhendid ei ole õigust loovad aktid, vaid oma valdkonna spetsialistide
koostatud hea raamatupidamistava reeglid.
Kas teadsite, et
Riigikohus leidis, et põhiseadus ei anna
Raamatupidamise Toimkonnale
pädevust kehtestada üldkohustuslikke
õigusnorme.
Allikas: Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve
kolleegiumi 15.12.2008. a kohtuotsuses
nr 3-4-1-14-08 (RT III 2008, 52, 360)

Riigikontroll leiab, et selline õiguslikult ebaselge olukord peaks
võimalikult kiiresti lahenduse leidma, et ennetada edaspidiseid vaidlusi ja
tõlgendusi. Riigil on võimalik olukord lahendada, arvestades, et
kohalikud omavalitsused peavad majandusaasta aruande koostama
vastavuses üldeeskirjas esitatud arvestuspõhimõtetega.

89.

Riigikontroll soovitas rahandusministril lisada Raamatupidamise
Toimkonna juhendid raamatupidamise seaduse alusel kehtestatavasse
raamatupidamise üldeeskirja koosseisu (nt arvestuspõhimõtete lisadena).

90.

Riigi majandusaasta koondaruande esitusviis on paranenud
Riigikontrolli hinnangul on riigiraamatupidamiskohustuslaste
raamatupidamine aasta-aastalt paranenud ning see on
Rahandusministeeriumil võimaldanud koostada järjest täpsemat ja
põhjalikumat finantsaruannet riigi kohta.

91.

Majandusaasta koondaruande struktuuri ja detailsust mõjutab aruande
kasutamise eesmärk. Koondaruande kasutajate ring on lai, alates
ametnikest ja finantsanalüütikutest ning lõpetades Riigikogu liikmete ja
rahvusvaheliste organisatsioonidega. Riigi majandusaasta koondaruanne
võimaldab Riigikogul kontrollida valitsust ning valitsusel selgitada oma
tegevust aruandeaastal. Koondaruande teiseks eesmärgiks on
informeerida finantsturgusid, kui distsiplineeritud on valitsuse
eelarvepoliitika ja kui heaperemehelik varade haldamine. Seesugune info
mõjutab valitsuse usaldusväärsust ja seeläbi laenuraha hinda riigi jaoks.

92.

Riigi majandusaasta
koondaruannet peetakse liiga
keeruliseks

Senised riigi majandusaasta koondaruande arutelud Riigikogus on
näidanud, et Riigikogu liikmetel napib raamatupidamisteadmisi, et mõista
aruannetes sisalduvaid peensusi. Riigikontrolli auditi
„Rahandusministeeriumi tegevus eelarvestamise põhimõtete
kujundamisel“ käigus intervjueeritud Riigikogu liikmed hindasid Eesti
riigieelarve täitmise arvestust ja aruandlust keeruliseks. Kui Riigikogule
kinnitamiseks esitatavatest dokumentidest hästi aru ei saada, nõrgeneb
parlamentaarne kontroll valitsuse tegevuse üle. Riigikontrolli hinnangul
võiks olukorda leevendada, kui lisada Riigikogule esitatava aruande
juurde lihtne ja lühike kokkuvõte aruandeaasta kõige olulisematest
sündmustest, nende mõjust riigi finantsseisule, eelarvepositsioonile jms.

93.

Riigi majandusaasta koondaruande arutelu Riigikogus tuleks tuua
varasemaks
Riigi majandusaasta koondaruannet koos Riigikontrolli ülevaatega
riigi varade koostamise ja säilimise kohta on arutatud Riigikogus
järgneva aasta oktoobris-novembris. Riigikontrolli hinnangul on ligi
aastavanune info osa oma väärtusest selleks ajaks juba kaotanud, mistõttu
tuleks kaaluda aruannete koostamistähtaegade ettepoole nihutamist.

94.

Valitsuse tegevusaruanne ei ole seostatav eelarveraha kasutamisega
Riigikontroll on viimastel aastatel korduvalt juhtinud tähelepanu
probleemile, et riigi majandusaasta koondaruande koosseisus Riigikogule

95.
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esitatav valitsuse tegevusaruanne ei võimalda anda valitsuse tegevusele
tervikhinnangut. Valitsuse tegevusaruandest ei selgu, kui hästi sai iga
ministeerium hakkama talle seatud eesmärkide täitmisega ning kui palju
see maksma läks. 2008. aasta kohta koostatud tegevusaruandes on
esmakordselt avaldatud ministeeriumite tulude ja kulude jaotus
rakendatud meetmete kaupa. Aruandes esitatud tabel annab küll infot
igale meetmele kulunud rahast, kuid jätkuvalt puudub seos planeeritud
rahaga. Tulemusi ja tegevuste maksumust käsitlevat aruandlust on oluline
edasi arendada, kuna vastasel juhul pole valitsuse aruandlusel Riigikogule
mõtet.
96.

97.
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Riigikontroll soovitas rahandusministril
■

koostada Riigikogule riigi majandusaasta koondaruande juurde
lühikokkuvõte olulisematest aruandeperioodi sündmustest ning
nende mõjust riigi finantsseisule, eelarve positsioonile jms.

■

tuua riigi majandusaasta koondaruande koostamise, auditeerimise
ja Riigikogule esitamise tähtajad varasemaks.

■

siduda riigi tegevusaruandlus riigi eelarve planeerimisega
selliselt, et riigi majandusaasta koondaruandest selguksid
ministeeriumite tegevused seatud eesmärkide saavutamisel ning
tegevusteks planeeritud ja kulunud raha.

■

täpsustada riigieelarve seadust selliselt, et selguks riigi
majandusaasta koondaruande koosseis ning kõigi osade kohta
avalikustamisele kuuluv info (nt milline on eelarve täitmise
aruande struktuur, kas avaliku sektori ja valitsussektori kohta
koostatakse täiemahuline raamatupidamise aastaaruanne või selle
põhiosad, millised on riigi tegevusaruande kohustuslikud osad).
Seesugune täpsustamine tagab, et peetakse kinni riigi
koondaruande koostamise järjepidevuse ja võrreldavuse
printsiibist.

Rahandusminister oli Riigikontrolli soovitustega üldjuhul päri.
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II. Ülevaade olulisematest audititest
Maksuvõlgade menetlemine ja sissenõudmine
Maksuvõlad on viimastel aastatel jõudsalt kasvanud
Maksuvõlg – maksukohustuslase poolt
tähtpäevaks tasumata jäetud
maksusumma ja sellelt arvestatud intress.

2009. aasta juuli alguse seisuga oli riigile makse ja intresse võlgu
ligikaudu 261 000 isikut summas 8,8 miljardit krooni. 2009. aasta
esimese kuue kuuga on võlg kasvanud 1,8 miljardi krooni võrra.
Võlgnike arv samal perioodil on veidi vähenenud – ca 14 000 isiku võrra.
2008. aastal suurenes võlg ligikaudu 1,3 miljardi krooni võrra (vt joonis
2).

98.

Joonis 2. Maksuvõla muutumine aastatel 2004–2008 (mld kr) 31. detsembri seisuga*
5
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Põhivõlg
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Trend (Intress)
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* Võla hulgas ei ole käsitletud trahve, tsiviilhagisid ega muid tasusid.
Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Maksuvõlgade jagunemine võlasummade alusel näitab, et suure osa
võlglastest – ca 100 000 – moodustavad isikud, kelle võlg jääb
vahemikku 0–5000 krooni. Enamiku neist võlglastest moodustavad
omakorda füüsilised isikud (vt joonis 3). Kõige suurema osa maksude
põhivõlast moodustas 2009. aasta juuli alguse seisuga käibemaksuvõlg
summas 2,5 miljardit krooni, järgnesid sotsiaalmaksuvõlg ja ettevõtte
tulumaksuvõlg.

99.
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Joonis 3. Isikute maksuvõla jagunemine vahemikena (kroonides) 2.7.2009. a seisuga*
jne
100 000 < x <= 500 000
50 000 < x <= 100 000
25 000 < x <= 50 000
10 000 < x <= 25 000
5 000 < x <= 10 000
1 000 < x <= 5 000
50 < x <= 1 000
0 < x <= 50
0

10 000 20 000 30 000 40 000 50 000
Juriidiliste isikute arv
Füüsiliste isikute arv

* Joonisel ei ole käsitletud intressivõlglasi.
Allikas: Maksu- ja Tolliamet

Maksu- ja Tolliameti
ülesandeks on kokku koguda
maksud, mille eest saab riik
pakkuda teenuseid

Maksu- ja Tolliameti ülesandeks on kokku koguda kõik maksud, mis
seaduse kohaselt peab riigile tasuma. Kogutud tulu eest saab riik pakkuda
maksumaksjale avalikke teenuseid ja seista hea riigi arengu eest – näiteks
tagada arstiabi, pakkuda turvatunnet, maksta pensione, ehitada teid ning
toetada ettevõtteid. Maksulised tulud moodustasid 2008. aastal riigi
tuludest üle 80%. Maksu- ja Tolliameti tegevusest sõltub, kui palju
seadusjärgset maksuraha saab suunata riigi ülesannete täitmiseks.

100.

Maksu- ja Tolliameti tegevusest sõltub ka maksumaksjate võrdne
kohtlemine maksude tasumisel. Valdav osa maksumaksjaid on oma
igapäevases majapidamises või ettevõtlustegevuses arvestanud
kohustusega maksu tasuda, väiksem osa seda aga teinud ei ole või hoidub
pahatahtlikult maksude tasumisest kõrvale.

101.

Maksuvõla sissenõudmine – maksuvõla
tekkimisel Maksu- ja Tolliameti
käivitatavad toimingud, mille eesmärgiks
on võla laekumine

Ebatõhusa sissenõudmise
tõttu jääb riigil saamata sadu
miljoneid võlakroone aastas
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Maksu- ja Tolliamet peab tegema maksude tasumise võimalikult
lihtsaks, samas võtma vajaduse korral tarvitusele meetmed, kui maksu
vabatahtlikult ei tasuta. Maksuvõlga on võimalik tasuda ka osadena, kuid
kui isik rikub kokkulepet, peab Maksu- ja Tolliamet alustama võla
sissenõudmist sundkorras. Selleks võib Maksu- ja Tolliamet arestida
võlgniku pangakontod, teha pangale korralduse võlgniku arvelduskontolt
võla katteks raha üle kanda, arestida võlgniku töötasu, seada võlgniku
registervara käsutamisele keelumärge või taotleda vara realiseerimist võla
katteks. Kohtu kaudu on võimalik võlga sisse nõuda ka kolmandatelt või
kohustatud isikutelt.

102.

Maksuvõlgade sissenõudmine ei ole tõhus
Riigikontrolli hinnangul ei ole Maksu- ja Tolliameti tegevus
maksuvõlgade sissenõudmisel tõhus, kuna vaadeldud perioodil kasvasid
103.
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ka nendele tunnustele vastavate isikute võlad, kelle puhul Maksu- ja
Tolliameti juhtkond ise laekumist oli eeldanud.

Maksuvõlale reageeritakse
hilja ja katkendlikult

104.

Maksu- ja Tolliamet on
maksuvõlgade
sissenõudmisel leebe

105.

Maksu- ja Tolliamet on
näinud ennast pigem
ettevõtluse toetaja kui
maksuvõlgade sissenõudjana

106.

Ebatõhusa sissenõudmise peamiseks põhjuseks on asjaolu, et võlga
hakatakse sisse nõudma hilja ja sissenõudjad ei jõua tegeleda võlgnikega
järjepidevalt. Maksuvõlgade sissenõudjal jagub tähelepanu vaid väheste
võlgnike jaoks, kuna üks sissenõudja haldab 3000–8000 võlglast. Et
kõikide võlglastega näiteks kuu aja jooksul tegeleda, jääb selleks
normaalse tööaja juures aega veidi üle ühe minuti võlglase kohta.
Kui võlglane ei olnud tasunud maksuvõla sundtäitmise hoiatuses
märgitud tähtajaks võlga, ei alustanud maksuhaldurid mitte alati võla
sundkorras sissenõudmist. Enamjaolt pöörduti sellistel juhtudel võlgniku
poole uuesti telefoni või kirja teel palvega võlg ära tasuda, kuid ka seda
mitte vahetult pärast tähtaja möödumist. Jõudlusprobleemid ei ole
katkendliku sissenõudmise ainus põhjus, leebe suhtumine võlgnikku on
aastaid olnud Maksu- ja Tolliameti strateegiline valik.
Kiire majanduskasv ja hea maksutulude laekumine ei sundinud
võlgade sissenõudmisele tähelepanu pöörama. Maksumaksjate
õiguskuulekus loodeti saavutada maksude tasumise lihtsamaks ja
mugavamaks muutmise teel, mida ka eelisarendati. Äärmiselt paindlikku
hoiakut väljendab ka Maksu- ja Tolliameti strateegia aastateks 2005–
2008, kus ei käsitleta maksuvõlgnevustega seonduvat, küll aga seatakse
eesmärgiks olla usaldusväärne koostööpartner ettevõtluskeskkonna
arendamisel.

Kas teadsite, et

107.

aprillis 2008 hindas Maksu- ja Tolliameti
juhtkond Rahandusministeeriumile
eelarveläbirääkimiste käigus saadetud kirjas,
et maksukogumise kulude vähendamine
summas 41 miljonit krooni võib kaasa tuua
maksutulu alalaekumise 5 miljardi krooni
ulatuses.

108.

Maksu- ja Tolliameti majanduskasvu aegadel tehtud strateegiline
otsus taotleda maksukuulekuse kasvu pigem teeninduse kvaliteetsemaks
muutmise kui sunni rakendamise teel on tinginud aga maksuvõlgade
sissenõudmise alatähtsustamise. See väljendub eelkõige
infotehnoloogiliste arenduste viibimises, sissenõudjate vähesuses, nende
keskmiselt väiksemas töötasus ja suuremas voolavuses.
Maksuvõla sissenõudjad püsivad vähe aega ametis ning nende

töötasu on asutuse üks väiksemaid. Kui kogu ameti tööjõu voolavus
on keskmiselt 8%, siis näiteks 2007. aastal lahkus põhja maksu- ja
tollikeskuse üldmenetluse talitusest ligi 45% töötajatest. Kuna võlgade
sissenõudmise tulemuslikkus sõltub olulisel määral sissenõudjate
kogemusest ja teadmistest, vähendab suur tööjõu voolavus seega ameti
suutlikkust maksuvõlgu sisse nõuda.

109.

Riigikontrolli hinnangul on sisekontrollisüsteem maksuvõlgade
sissenõudjate tegevuse üle puudulik. Maksu- ja Tolliametis puudub
kontrollisüsteem, mis võimaldaks jälgida süsteemselt, kuidas
sissenõudjad valivad sissenõudmisele pööratavaid maksuvõlgu ja
milliseid meetmeid nad rakendavad sissenõudmisel. Kuna sissenõudjatele
on jäetud suur otsustamisvabadus, siis võib nõrk sisekontrollisüsteem
koosmõjus sissenõudjate väikese töötasuga soodustada korruptsiooniriski
tekkimist.

110.

Majanduslanguse tingimustes on kvaliteetsele teenindusele rajatud
lähenemine majanduskeskkonnast tuleneva surve all ning võlad kiiresti
kasvanud. Maksu- ja Tolliamet on seetõttu alustanud maksuvõlgade
sissenõudmise tõhustamist. Juurutamisel on uued infotehnoloogilised

111.
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arendused, sissenõudmisel kasutatakse ameti muudes üksustes vabanevat
tööjõudu ning 2009. aasta teises kvartalis on koostatud võlgnike
riskianalüüsid ja sissenõudjaid abistav käsiraamat.
Riigikontroll soovitas sissenõudmise tõhustamiseks lisaks
infotehnoloogiliste arenduste lõpetamisele muu hulgas hinnata, kas
tasakaal maksuvõlgade sissenõudmise ja ettevõtetele vastutulelikkuse
vahel on praegusesse majandusolukorda sobiv ja kas see toob kaasa
parima võimaliku tulemuse maksuvõlgade laekumise ja ettevõtete
äritegevuse jätkumise aspektist. Oluline on ka jälgida ning arvestada oma
tegevuses võlale reageerimise kiirust ning toimingute järjepidevust ning
teha sissenõudmistoiminguid enda (st maksuhalduri) seatud tähtaegade
kohaselt. Maksu- ja Tolliametil tuleks tagada sissenõudjate stabiilne
koosseis ning selgitada välja tagatise mõju võla ajatanud isiku
maksekäitumisele ja võlanõude laekumisele (sh võimalikus hilisemas
pankrotimenetluses).

112.

Urmas Nemvalts,
Postimees

Rahandusministeerium ning
Maksu- ja Tolliamet usuvad,
et uuest infosüsteemist
sissenõudmise tõhustamiseks
piisab, seejuures on neil
valmivatest arendustest
erinev arusaam
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Maksu- ja Tolliamet ei pea vajalikuks arvestada sisuliselt ühegi
Riigikontrolli ettepanekuga, väites, et kõik Riigikontrolli esiletoodud
probleemid kuuluvad minevikku või lahendatakse infotehnoloogiliste
arenduste valmimisel. Täiendavate meetmete rakendamist amet
vajalikuks ei pea.

113.

114. Riigikontrollil puudub igasugune kindlus, et juhul kui kavandatud
maksuvõlgade sissenõudmise jõudlust parandavad arendused ka
valmivad, saavad olemasolevad inimesed Maksu- ja Tolliametis hakkama
neile langeva töökoormusega ning töö kulgeb nii sujuvalt, kui Maksu- ja
Tolliameti peadirektor loodab. Väärib ka märkimist, et ametlike
vastuskirjade järgi erineb Rahandusministeeriumi ning Maksu- ja
Tolliameti arusaam, kas ja millises ulatuses infotehnoloogiline arendus
2009. aastal valmib.
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Ehitusmaavarade kaevandamise riiklik korraldamine
Ehitusmaavarade kaevandamine ei ole korraldatud jätkusuutlikult
Riigikontrolli hinnangul ei ole ehitusmaavarade (liiv, kruus, lubjakivi
ja dolokivi) kaevandamine Eestis korraldatud jätkusuutlikult, sest pole
kehtestatud aastaseid kasutusmäärasid, uute karjääride avamine lähtub
eelkõige ettevõtjate huvist ning järelevalve kaevandamise üle on
puudulik. Ehitusmaavarade kaevandamine ei ole keskkonna- ega
inimsõbralik, sest karjääride avamine pole koordineeritud, elanike huvide
ja looduskeskkonnaga arvestatakse vähe ning vanu karjääre enamasti ei
korrastata. Paljud ettevõtted on ehitusmaavarasid kaevandanud lubatust
suuremas mahus.

115.

Karjääride asukohtadele on
rohkem alternatiive, kui
avalikustatud info järgi võiks
arvata

Kasutuskõlblikke maavarasid leidub mujalgi kui riiklikus maardlate
nimistus registreeritud aladel. Eestis on alasid, mis sobivad maapinna
geoloogilise ehituse ja keskkonnatingimuste poolest kaevandamiseks,
kuid mida ei ole uuritud sellisel määral, et neid maardlate nimistus
maardlatena registreerida. Seda infot avalikkus otseselt kätte ei saa,
mistõttu nendega ei arvestata planeeringute koostamisel ega
kaevandamise keskkonnamõju hindamisel. Küll aga kasutavad neid
andmeid kaevandada soovivad ettevõtted, et leida asukohti uutele
karjääridele.

Maardlate registris on vigu

117.

Eri asutused ei ole täitnud
oma järelevalvekohustusi

118.

116.

Auditis leiti, et maardlatena registreeritud alade andmetes esineb
vigu. Näiteks ilmnes juhtumeid, kus maardlate registris oli segadusi
varude arvestusega, kuna andmeid oli muudetud kaevandajatelt ja
keskkonnateenistustelt laekunud andmete põhjal, ilma neid kontrollimata.
Lisaks ei kajastata maardlate registris ja kaevandamise statistikas maaainese andmeid.
Järelevalvekohustuse jagunemine mitme ametiasutuse ja kahe
ministeeriumi vahel võimaldab asutustel oma kohustused pädevuse
ebamäärasuse tõttu täitmata jätta. Keskkonnateenistuste (praegu
Keskkonnaameti regioonid) hinnangul pidi kaevandamismahtude üle
järelevalvet tegema Keskkonnainspektsioon. Keskkonnainspektsioon on
seisukohal, et kaevandatud koguse kindlakstegemine markšeideritööga on
reguleeritud kaevandamisseadusega, mille täitmise järelevalve on
Tehnilise Järelevalve Ameti kohustus. Amet on arvamusel, et nende
ülesandeks on järelevalve üksnes mäetööde ohutuse üle ning
kaevandamismahtude kontroll kuulub Keskkonnaministeeriumi
valitsemisalasse.
Puuduliku järelevalve tulemusena on paljud ettevõtted kaevandanud
lubatust suuremas mahus, mistõttu riigil on jäänud saamata osa
ressursitasust ning info karjäärides oleva maavaravaru kohta ei vasta
tegelikkusele. Lisaks looduskeskkonna kahjustamisele kahjustab see
üldist majanduskeskkonda, sest õiguskuulekatel ressursitasu maksvatel
kaevandajatel on raske konkureerida.

119.

Riiklikult ei ole otsustatud,
kui kauaks peab teadaolevaid
ehitusmaavarade varusid
jätkuma

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Riik ei ole ehitusmaavarade kaevandamise suunamiseks siiani
kasutanud säästva arengu seadusest tulenevat riiklikku
planeerimisvahendit – kasutusmäärasid. Teisisõnu tähendab see, et ei ole
otsustatud, kui kauaks peaks ehitusmaavarade teadaolevaid varusid
jätkuma. Säästva arengu seaduse põhimõtet, et taastumatuid

120.
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loodusvarasid (sh ehitusmaavarasid) peaks jätkuma võimalikult pikaks
ajaks, maapõueseaduses pole. Samas on põlevkivi ja turba
kaevandamiseks kehtestatud üleriigilised maksimaalsed
kaevandamismahud ning kaevandamislubade väljaandmisel saab
kaevandamismahtusid arvestades tagada, et karjääre ei avataks korraga
liiga palju.

Maakonna- ja
üldplaneeringutes karjääride
asukohti ei kaaluta

Maakasutuse kavandamiseks, sh maavarade kasutuselevõtuks
sobivate alade planeerimine peab toimuma maakonnaplaneeringutega ja
kohalike omavalitsuste üldplaneeringutega, sest nii saab leida karjääride
jaoks sobivaimad asukohad. Planeeringutele tuleb teha keskkonnamõju
strateegiline hindamine ja selle käigus kaaluda karjääride võimalike
asukohtade alternatiive ning hinnata kaevandamise eeldatavat mõju.

121.

Auditi käigus selgus, et kuigi ehitusmaavarade temaatikat on erineva
detailsusega käsitletud kõigis maakonnaplaneeringutes, siis vaid seitsmes
viidatakse ka üksikutele perspektiivsetele maardlatele. Ka kohalike
omavalitsuste üldplaneeringuid ei kasutata vahendina maavarade
kaevandamise korraldamisel. Paljudel omavalitsustel üldplaneeringud
puuduvad ning olemasolevates on enamasti piirdutud vaid avatud
karjääride kirjeldamisega.

122.

Isegi kui planeeringutega on püütud karjääride avamist korraldada,
siis nendega ei pruugita arvestada. Näiteks Harjumaal on karjääre avatud
ja uusi planeeritud aladele, mis maakonnaplaneeringu kohaselt pole
perspektiivsed kaevandusalad või mis koguni tükeldavad rohevõrgustiku
tuumala.

123.

Uute karjääride rajamine
otsustatakse sisuliselt
maavara geoloogilise uuringu
loa väljastamisega

Maavara kaevandamist ei tohi otsustada enne, kui on kindlaks tehtud
kaevandamise võimalikkus. Kaevandamisel on enamasti oluline
keskkonnamõju, sest see muudab looduskeskkonda pöördumatult ning
võib halvendada inimeste tervist või heaolu. Praktikas on tulevase
karjääri asukoha valikul otsustavaks kaevandada sooviva ettevõtte taotlus
saada luba geoloogiliseks uuringuks, kuna hiljem kaevandamisloa
väljastamisel teisi võimalikke asukohti enam ei kaaluta. Seega
tunnistatakse maavara kaevandamisväärseks ehk kinnitatakse aktiivseks
tarbevaruks enne kaevandamise keskkonnamõju hindamist.
Maapõueseadus annab geoloogilise uuringu loa omanikule õigused, mis
olulisel määral takistavad kaitsealade moodustamist, kaevandamise
võimalikkuse üle sõltumatut otsustamist ning vaba konkurentsi
kaevandada soovivate ettevõtete vahel.

124.

Keskkonnamõju hindamise
tulemuste alusel pole kordagi
keeldutud kaevandamisluba
väljastamast

125.

Kaevandamisel ei ole
enamasti seatud tingimusi,
mis hoiaksid ära
kaevandamise negatiivse
mõju

126.
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Üldsusel on ootus, et kaevandamise võimalikkus selgitatakse välja
kaevandamisloa menetlemise käigus kaevandamise keskkonnamõju
hinnates. Tegelikkuses pole ühtegi juhtumit, kus keskkonnamõju
hindamise põhjal oleks leitud, et karjääri ei rajata. Kaevandamise
keskkonnamõju hinnatakse nii hilises etapis, et karjääri asukohale
alternatiive ei kaaluta, ning pealegi on ettevõte teinud selleks ajaks palju
kulutusi ja on otseselt huvitatud kaevandamise alustamisest.
Kaevandamisloas tuleb kehtestada tingimused, mis hoiaksid ära või
vähemalt leevendaksid kaevandamise negatiivset mõju. Keskkonnamõju
hindamise aruannetest on näha, et sageli ei paku need kaevandamisloa
väljaandjale keskkonnamõju leevendavate tingimuste seadmiseks palju
tuge. Paljudel juhtudel ei algata loa andjad keskkonnamõju hindamist
isegi siis, kui nenditakse, et kaevandamisel võib olla oluline negatiivne
Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009
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keskkonnamõju. Samas on keskkonnamõju hindamise tulemuste põhjal
kaevandamislubades sätestatud nõuded enamasti pealiskaudsed ja
sellised, mida saaks määrata ka ilma keskkonnamõju hindamata.

Kaevandamisega rikutud maa
pindala suureneb

Maapõueseadus sätestab, et kaevandamisloa omanik on kohustatud
korrastama kaevandamisega rikutud maa kaevandamisloa kehtivusaja
lõpuks, kusjuures korrastamisega tuleb alustada esimesel tehnoloogilisel
võimalusel.

127.

Küsitletud keskkonnateenistuste hinnangul on Eestis praegu 27
karjääri kogupindalaga üle 200 ha, mis vajavad korrastamist. Lisaks on
korrastamata väga vanad karjäärid, mis on avatud Nõukogude ajal ja
millel pole kehtivat kaevandamisluba. Enamasti esitavad kaevandamisloa
omanikud enne kaevandamisloa kehtivuse lõppu taotluse luba pikendada,
mistõttu lükkub ka karjääride korrastamise tähtaeg edasi.
128.

Aastatel 2005–2008 on karjääride korrastamiskohustuse täitmata
jätmise tõttu teinud ettekirjutuse ainult kaks keskkonnateenistust kokku
viie karjääri korrastamiseks. Selle üle, kas korrastama asutakse esimesel
tehnoloogilisel võimalusel, järelevalvet pole tehtud.

129.

Valdkonnas ilmnenud probleemide tekkimise eest on eelkõige
vastutav Keskkonnaministeerium. Keskkonnaminister märgib oma
vastuses auditiaruandele, et on kaevandamisega seotud probleemidega
kursis ning nõustub enam kui poolte Riigikontrolli tehtud soovitustega.

130.
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Riigi tegevus energia säästmiseks
Majanduse arenguga käib kaasas energianõudluse suurenemine, sest
inimeste elukvaliteeti parandavad seadmed ning masinad vajavad
käitamiseks elektrit, bensiini, gaasi või muud energiaallikat. Keskkonnaprobleemide leevendamiseks ning majanduse konkurentsivõime
suurendamiseks kohustas Euroopa Liit liikmesriike koostama energiatõhususe tegevuskava, mis viiks soovitusliku eesmärgini – säästa
lõpptarbimises 9% energiat aastate 2001–2005 keskmisest tarbitud
energiakogusest. Kokkuhoid peaks olema saavutatud perioodil 2008–
2016 (st 1% aastas). Arvestades Eestis tarbimisandmeid, peaks Eesti
säästma 2678 GWh energiat 2016. aasta lõpuks.

131.

Energia kokkuhoidu lõpptarbimises soodustab energiasäästu sihtprogramm
vähe
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostanud
energiatarbe piiramiseks energiasäästu sihtprogrammi aastateks 2007–
2013, mis näeb ette energia kokkuhoiuks 17 meedet kogumaksumusega
1,63 miljardit krooni. Peale nimetatud rahasumma kulutamise puudub
selles sihtprogrammis selge ja mõõdetav eesmärk, mida soovitakse
saavutada, kuid kui lähtuda Euroopa Liidu direktiivist, siis võiks
eesmärgiks olla vajadus sellel perioodil energiat kokku hoida 1785 GWh.

132.

Eesti energiasäästu
programmil puudub eesmärk

133. Kuigi riigi tasandil räägitakse energiasäästust palju, on tegelikud
tulemused kasinad. Ka eeldused märkimisväärse energiasäästu
saavutamiseks on kesised. Võrreldes Ühendkuningriikide, Saksamaa,
Austria, Taani jt riikidega toimub Eestis riiklikul tasandil selles vallas
suhteliselt vähe. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ei ole
piisavalt välja selgitanud säästuvõimalusi ega kaasanud olemasolevat
teaduspotentsiaali. Energiasäästu programmis ei ole kindlaks määratud,
palju soovitakse energiat kokku hoida, ja meetmete elluviimise mõju
energiatarbele pole tõenäoliselt võimalik usaldusväärselt mõõta. Peamine
probleem seisneb aga selles, et energiasäästu poole püüeldakse vaid
Euroopa Liidu direktiivist ajendatult, mitte vajadusest säästa Eesti enda
keskkonda ja/või valitsussektori kulutusi, vähendada majanduse
energiamahukust ja suurendada meie energiajulgeolekut.

Riigikontrolli hinnangul on riik liialt keskendunud energiasäästu
vajalikkuse selgitamisele, jättes tagaplaanile kodanike ja ettevõtete
rahalise toetamise ning energiasäästutegevuse süsteemse korraldamise.
Energiasäästu sihtprogrammiga on kavandatud peamiselt uuringuid,
õigusaktide koostamist, koolitusi ning teabelevi parandamist. Vajalike
säästumeetmete väljatöötamise ja rakendamiseni jõutakse mitmel juhul
alles 2011. aastal või veelgi hiljem. Otseseid rahalisi meetmeid energia
lõpptarbimise vähendamiseks on sihtprogrammis vaid kaks –
kortermajade renoveerimistoetus summas 656 miljonit krooni ning
kohalike omavalitsuste energiasäästuinvesteeringute toetamine summas
33 miljonit krooni.

134.

Riigikontrolli hinnangul on energiasäästu kavandamisel üheks
suurimaks takistuseks vajalike alusandmete puudumine. Ebamõistlike
kulutuste väljaselgitamiseks tuleb võrrelda eri valdkondade
energiamahukust nii Eesti-siseselt kui ka teiste riikidega, misjärel saab
valida tõhusaimad säästumeetmed. Kuigi probleemile juhiti tähelepanu

135.
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juba 2002. aastal, pole seni olulisi samme andmete kogumise ja
töötlemise parandamiseks astutud.

Hoonete energiamärgiseid ei ole õigel ajal välja antud ega paigaldatud
Energiamärgis on dokument, mis näitab hoone energiakulukust ning
motiveerib omanikku võtma kasutusele meetmeid energiasäästuks ja
seega ka rahasäästuks. Lisaks annab energiamärgis elu- või äripinna
ostjale ning samuti ka rendile võtjale ülevaate tulevastest kuludest ning
võrdlusmomendi teiste sarnaste hoonetega.

136.

137. Kuigi 2009. aasta alguseks oleks pidanud energiamärgis olema
väljastatud vähemalt kõigile müüdavatele ja üüritavatele eluruumidele
ning paigaldatud nähtavale kohale kõikides suurtes avalikes hoonetes,
kehtestas Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium energiamärgise
väljaandmise korra alles 17.12.2008. Loetelu avalikest hoonetest, kus
märgis peab olema silmatorkavasse kohta välja pandud, kinnitas valitsus
30.12.2008 ehk kõigest kaks päeva enne Euroopa Liidu
üleminekuperioodi lõppu.

Õigusaktide hilinemise tõttu ei ole energiamärgiseid väljastatud õigel
ajal.
Kui 2008. aasta lõpus oli Eestis 226 561 elamut kokku 679 969
Näide korterelamu energiamärgise tiitellehest.
eluruumiga, siis 2009. aasta 1. aprilliks oli energiamärgis väljastatud neist
Allikas: KredExi hoonete energiamärgise trükis vaid 209 elamule. Seega oli energiamärgisega varustatud vaid 14 309
eluruumi ehk kõigest 2% eluruumide koguarvust (vt joonis 4). Veelgi
halvem aga on olukord üle 1000 m2 suuruste avalike hoonetega, mida on
hinnanguliselt 15 000. Riikliku ehitisregistri andmetel pole ühelegi neist
märgist väljastatud ning seega on täitmata seadusest tulenev kohustus
paigaldada energiamärgis kõigile nähtavasse kohta.
138.

Joonis 4. Elamute (vasak telg) ja eluruumide (parem telg) energiaklassid
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Allikas: Riigikontroll ehitisregistri andmetel 1.4.2009. a seisuga

Tallinnas oli 2009. aasta jaanuari lõpuks väljastatud energiamärgis
kõigest kuuele elamule, mis hõlmas kokku 460 eluruumi. Kui Maa-ameti
andmetel müüdi 2009. aasta jaanuaris Tallinnas 291 eluruumi, siis
kinnistusraamatu ja ehitisregistri andmete võrdlusel ilmnes, et
energiamärgist polnud väljastatud ühelegi nendest elamutest.

139.
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Eelnev näitab, et asjakohaseid õigusakte sisuliselt ei täideta ning
praegu puuduvad ka sanktsioonid, mistõttu Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi püüdlused saavutada pikas perspektiivis
energiasääst, ei pruugi realiseeruda.

140.

Kodude energiakulu on suur
Kas teadsite, et
ehitatavate hoonete energiakulu ei tohi
ületada korterelamutes 150 ning
väikemajades 180 kWh/m2 aastas.

Energia tõhusam kasutus säästaks loodusvarasid ja vähendaks
keskkonnareostust, aga annaks panuse ka Eesti majanduse
konkurentsivõimele ja riigi raha efektiivsemaks kasutamiseks. Suurem
kulu energiale võtab võimaluse seda raha arukamal otstarbel kasutada,
liiati liigub enamik energiale kulutatavast rahast Eestist välja. Pidevalt
tõusev energia hind puudutab enim eeskätt väiksema sissetulekuga
inimesi – kalli energia ülemäärane kulutamine vähendab inimeste
ostujõudu, halvendab elukvaliteeti ning võib seeläbi tekitada riigile
lisakoormust elanike toimetuleku tagamiseks.

141.

Esimesed väljastatud energiamärgised aga kinnitavad Eesti kodude
suurt energiakulukust (vt joonis 4 ja tabel 5) ning vajadust
säästumeetmeid rakendada. Ehitisregistri andmetel tarbivad 209-st
energiamärgisega elamust 125 ehk 60% üle 200 kWh ruutmeetri kohta
aastas (energiaklassid E, F ja G). Kui lugeda ebatõhusaks ka maju, mille
energiatarve on üle 150 kWh/m2 aastas,5 saame ülemäära kulukate
korterelamute arvuks kogunisti 193 ehk 92%.
142.

Tabel 5. Elamu energiaklassidele vastav energiakulu

Elamu
energiaklass

Korterelamu
kWh/(m2∙a)

Väikeelamu
kWh/(m2∙a)

A

kuni 100

kuni 120

B

101–120

121–130

C

121–150

131–150

D

151–200

151–190

E

201–250

191–250

F

251–300

251–320

G

üle 301

üle 321

Allikas: Riigikontroll majandus- ja kommunikatsiooniministri 17.12.2008. a määruse „Energiamärgise vorm ja väljastamise kord“ põhjal

Energiasäästu põhimõtteid ei rakenda ka riigiasutused
Energiasäästu põhimõtteid pole omaks võtnud ka riigiasutused.
Energia kokkuhoiule on tähelepanu pööratud vaid üksikutel riigihangetel.
Kuigi riigihangetega soetatakse miljardite kroonide eest hooneid, autosid
ja kontoritehnikat, on parimate pakkumuste väljaselgitamisel jäetud
energiasääst tahaplaanile. Riigikontrolli analüüsitud 119 riigihankest6
(kogumaksumusega ligi kaks miljardit krooni) oli vaid kahel hankel ehk
1,7% juhtudest tuvastatav, et ka energiasäästu oli kasutatud hindamis-

143.

5

Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määruse „Energiatõhususe miinimumnõuded“ järgi ei või
ehitatava korterelamu energiakulu ruutmeetri kohta ületada 150 kWh aastas.
6
2007. aastal avatud hankemenetlusega korraldatud hanked riigihangete registri andmetel.
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kriteeriumina. Tegemist oli Siseministeeriumi ning Veterinaar- ja
Toiduameti 85 sõiduauto soetamisega summas 14,1 miljonit krooni, kus
parima pakkumuse väljaselgitamiseks arvestati muu hulgas ka autode
kütusekulu.

Riik ei tea oma hoonete
energiakulu

Auditi käigus selgus, et riigihoonete haldamisel enamasti ei
analüüsita hoonete energiakulu ja selle vähendamise võimalusi. Selleks
vajalikke andmeid riigis ei koguta. Ettenähtud tähtajaks ei olnud ühelegi
riigihoonele energiamärgist paigaldatud. Ka ehitisregistrist 1.4.2009.
aastal tehtud päring kinnitas, et riigihoonetele pole märgiseid väljastatud.
Rahandusministeerium ei pea kõikidele riigihoonetele energiamärgise
paigaldamist otstarbekaks.

144.

Seega ei näita ka riik ise eeskuju sellega, et korraldaks oma hoonetele
energiaauditeid, paigaldaks energiamärgiseid ning investeeriks
energiasäästu saavutamiseks. Praeguste energiahindade juures ei pea riik
veel oluliseks energiat säästa.

145.

Riigihangete halva korralduse ning hoonete energiamärgistuse
hilinemise põhjuseks peab Riigikontroll ka valdkonna koordineerimatust.
Kuigi nii Rahandusministeerium kui ka Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tunnistavad probleemide olemasolu, ei võta kumbki
juhtrolli ning vastutust riigisektori energiasäästu korraldamisel.

146.
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Riiggi vedelküütusevaru moodustaamine ja hhaldamine
Majanduse toimimine
t
sõ
õltub suurel määral
m
vedellkütuste
kätteesaadavusestt. Isegi lühiaj
ajalised tarneraskused võiivad seisata
majaandustegevuuse ning kuju
utada ohtu riigi julgeolekuule. Riskide
maaandamiseks kohustab
k
Eurroopa Liit liikkmesriike m
moodustama
kütuusevaru, mis vastaks väheemalt 90 päeeva keskmiseele riigisisesee
tarbimise mahulle.
147.

Kuna kütusee ostmine nin
ng hoiustamiine on seotudd suurte kulu
utustega,
taotlles Eesti 90 päeva
p
varu moodustamis
m
seks üleminekuperioodi (vt
( joonis
5). Kui
K 2005. aaastaks pidi Eeestil olema 20 päeva varuu, siis nõutav
va 90
päevva varuni tuleb jõuda hiljjemalt 2009. aasta lõpukss. Lisaks oli Eestil
võim
malus 2005. ja
j 2006. aasttal arvata varru hulka ka kkütuse imporrtijate
operratiivvarusidd 10 päeva ullatuses.
148.

Jooniis 5. Vedelkütussevaru moodustaamise üleminekkuperiood

Allikas: Riigikontroll

AS Eesti Vedelküütusevaru Agentuuur,
OSPA (lühend inggliskeelsest nimetusest
Estonian Oil Stockkpiling Agency)

Vedelkütuseevarude moo
odustamise jaa hoiustamisee eest vastutaab riigi
ainuuosalusega akktsiaselts – AS
A Eesti Veddelkütusevaruu Agentuur (edaspidi
(
ka OSPA).
O
Kütuuse ostu finan
ntseerimiseks teeb riik raahalisi sissem
makseid
OSP
PA aktsiakappitali. Aastateel 2005–2008 on riigieelaarvest OSPA
A-le
eralddatud kokkuu 2,032 miljarrdit krooni. Varude
V
hoiusstamisega seotud
kuluud7 kaetakse varumaksug
ga, mida makksavad aktsiissilao pidajad
d
OSP
PA-le iga tarbbimisse lastu
ud kütusetonni pealt. Periioodil 2005–
–2008 on
ettevvõtjad maksnnud kokku 106,2 miljonitt krooni varuumaksu.
149.

Eesttil oli raskusi vedelkütusevvaru moodustamisega
Riigikontrollli audit näitaas, et riigi veedelkütusevarru moodustamiseks
ja haaldamiseks loodud riigi äriühingul
ä
Eeesti Vedelkütusevaru Agentuur
kulgges varu mooodustamine mitme
m
aasta jooksul
j
hädisselt – kütusevaru ei
150.

7

Varru hoidmine, kinndlustamine, ko
ontrollimine, OSPA
O
tegevus- ja finantskulu, muud
m
kuludd.
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suudetud moodustada seaduses nõutud tempos ega koguses. 2009. aasta
lõpuks nõutud kütusevaru moodustatakse, kuid puudub tõhus plaan selle
kasutamiseks kriisiolukorras.
Varu ostulepingute ning delegeeritud varu lepingute võrdlemisel
üleminekuperioodi nõuetega selgus, et näiteks 2007. aastaks oli varutud
nõutud 45 päeva asemel kõigest 25 päeva bensiini ja 18 päeva
diislikütuse varu (vt tabel 6). 2009. aastaks suutis OSPA varu enamjaolt
vajalikus mahus moodustada, probleeme tekitas vaid lennukipetrooli
ettenähtud kogus.

151.

Tabel 6. Vedelkütusevaru suurus kütuse liikide ja aastate kaupa (1. jaanuari seisuga)

Aasta

Kütuse liik

Nõutud varu
suurus
(päevades)

Tegelik varu
suurus
(päevades)

Tegeliku varu
osakaal nõutud
varust (%)

25

55

18

40

Lennukipetrool

53

118

Raske kütteõli

45

100

Bensiin

44

88

39

78

Lennukipetrool

70

140

Raske kütteõli

41

82

Bensiin

68

105

64

98

Lennukipetrool

44

68

Raske kütteõli

65

100

Bensiin
Diislikütus
2007

45

Diislikütus
2008

50

Diislikütus
2009

65

Allikas: Riigikontroll Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri andmetel

Euroopa Liidule ja valitsusele esitatud agentuuri aruanded näitasid
aastatel 2007–2008 vedelkütusevaru tegelikkusest suuremana, kuna
riikliku vedelkütusevaru hulka oli arvatud seadust eirates ka
kütusefirmadele kuulunud kütust. 1.1.2007. aastast alates oleks
aruannetes tulnud näidata vaid riigile kuuluvat kütust või kütust, mille
kohta olid sõlmitud asjakohased lepingud. Nii jäi kütusevaru
moodustamise edenemisest ekslikult parem mulje, kui see tegelikkuses
oli. Näiteks perioodil 31.1.2007–31.3.2008 palus OSPA ettevõtetel iga
möödunud kuu kohta deklareerida oma operatiivvarusid e-posti teel,
sõlmimata varude kasutamiseks asjakohaseid lepinguid (nn delegeeritud
varu lepingud).

152.
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Tabel 7. Deklareeritud vedelkütusevaru kogused (päevades)

Kuupäev

Kütuse liik

Deklareeritud
varu kokku

OSPA
deklareeritud
varu

Ettevõtete
deklareeritud
operatiivvaru

Bensiin

57

36

21

Diislikütus

38

34

4

Lennukipetrool

88

53

35

Raske kütteõli

45

45

0

Bensiin

54

44

10

Diislikütus

51

44

7

Lennukipetrool

92

70

22

Raske kütteõli

320

50

270

31.1.2007

31.1.2008

Allikas: Riigikontroll OSPA andmetel

Hangete dokumentatsiooni analüüsist selgus, et lisaks ettevõtete
vähesele huvile on OSPA jätnud mitmel korral hoiustamise hanked õigel
ajal korraldamata. Näiteks 7200 m3 bensiini hoiuhankes oli hanke teates
märgitud lepingu algustähtajaks 1.1.2007, kuigi selleks kuupäevaks oleks
pidanud kütus juba olema mahutisse tarnitud, et täita 45 päeva varu
moodustamise kohustus.8 Samamoodi hilineti 12 300 m3 diislikütuse
hoiuhankega (võitis Nordic Storage AB), milles oli lepingu algustähtajaks
märgitud 1.2.2008, kuigi juba kuu aega varem oleks pidanud kütus olema
mahutis, et täita 50 päeva varu moodustamise kohustus.
153.

Riik on pidanud kulutama
vähemalt 20 miljonit krooni
enam

Riigikontrolli hinnangul on ettenähtust hiljem korraldatud
hoiuhanked põhjustanud riigile lisakulusid. Kütuse hilisem ostmine on
pidevalt tõusnud maailmaturu hindade tõttu toonud kaasa selle, et riik on
kütusevaru soetamise eest pidanud maksma vähemalt 20 miljonit krooni
rohkem9.

154.

Varu kiire kasutuselevõtt on raskendatud
Ühtlasi juhib Riigikontroll tähelepanu sellele, et vedelkütusevaru
seaduses nõutud Eestis hoiustatava vedelkütusevaru miinimumsuurus (15
päeva) on liiga väike, et tagada kütusetarnete raskuse korral majanduse
tõrgeteta toimimine. Arvestades eri etappide (tankeri leidmine,
meretransport, kütuse pumpamine) ajakulu, võtab talvisel ajal välismaal
hoiustatud kütuse Eesti tanklatesse tarnimine logistiliselt aega 22–29
päeva. 2009. aasta maist on Eestis hoiustatava diislikütuse ja bensiini
varu suurendatud 32–42 päevani, mis katab vajaduse ka juhul, kui kütust
tuleks juurde tuua Soomest, Rootsist või Taanist meritsi rasketes
ilmastikutingimustes.
155.

8

Kütuse ostmisel on tarnimisajaks jäetud üldjuhul ajavahemik 1–3 kuud, mistõttu peaks
selleks, et tagada varude tähtaegne moodustamine, hoiulepingu alguskuupäev olema
vähemalt kolm kuud varasem varude moodustamise tähtajast.
9
Kulude suurenemise arvutamisel on aluseks võetud tähtajaks puudunud kütuse kogus
ning tähtajale eelnenud aasta kõrgeim PLATTSi kuu keskmine hind.
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Varu kasutuselevõtuks
puudub tõhus plaan

156. Riigikontrolli hinnangul puudub Eestil vedelkütusevaru
kasutuselevõtuks läbimõeldud tegevuskava. Määramata on, kes, kuidas ja
kui kiiresti peab tagama varu kasutusele võtmise. Varu tarbimisse
laskmine on seatud sõltuvusse kütusefirmade vastutulelikkusest, sest riigi
kütuse ostmine ning hoiuterminalist tarbijateni viimine on ettevõtetele
vabatahtlik. Eelkõige välisriikides hoiustatud varu transport ei pruugi aga
ettevõttele olla majanduslikult otstarbekas. Samuti ei ole läbi mõeldud
elutähtsate valdkondade (politsei, pääste, kiirabi jt) varustamine kütusega.

Varu soetamise rahastamisel pole lähtutud tegelikust vajadusest
Aktsiakapitali on võimalik
vähendada ligi 400 miljonit
krooni

Riigikontrolli arvates ei ole raha vedelkütusevaru soetamiseks
riigieelarvest eraldatud tegelikke vajadusi silmas pidades. Raha on antud
põhjendamatult palju ning pikalt ette, kuna Eesti Vedelkütusevaru
Agentuur on nõudnud rahaeraldusi enne hangete korraldamist ning
arvestanud seejuures kütusehindade suure kõikumisega. Selle tulemusena
on aastatel 2006–2008 agentuuri kuu keskmine rahajääk olnud ca 490
miljonit krooni. Riigikontrolli hinnangul on võimalik agentuuri
aktsiakapitali vähendada ehk riik saaks sealt välja võtta ligi 400 miljonit
krooni. Täpne ülejääv summa selgub pärast 90 päeva vedelkütusevaru
moodustamist, misjärel saab selle OSPA aktsiakapitali vähendamise teel
kanda riigieelarve tuludesse tagasi.

157.

158. Vedelkütusevaru ostmise rahastamist analüüsides leidis Riigikontroll,
et OSPA-le on raha eraldatud vajalikust enam ning arvestamata on jäetud
kütuse soetamise tegelik aeg. Näiteks 2008. aasta lõpus kasutas OSPA
rahataotluse koostamisel kütuse tulevikuhindasid, millele lisas omakorda
juurde võimaliku maailmaturu hindade tõusu 40% ulatuses. Samuti
arvestati ülikõrge valuutakursiga – 14,0 Eesti krooni ühe USA dollari eest
(Eesti Panga andmetel oli selline kurss viimati 2003. aasta septembris).
Selle tulemusena näitas OSPA kütuste maksumuseks 1,2 miljardit krooni
ehk 2,5 korda rohkem, kui vastav kogus sel hetkel väärt oli.10 Sellest
summast nõudis OSPA kohe oma arvele 613 miljonit krooni eeldusega, et
veel 426,8 miljonit krooni laekub 2009. aastal.

Vajalikust suuremad rahaeraldused on põhjustatud asjaolust, et
asjakohased summad kantakse OSPA-le üle enne hangete korraldamist.
Näiteks 2007. aasta märtsis küsis OSPA 46 000 tonni kütuste ostmiseks
354 miljonit krooni, kuid vastav kogus osteti osade kaupa lõplikult välja
alles 2008. aasta oktoobris ehk 19 kuud hiljem. Samas eraldati OSPA-le
juba 2008. aasta mais täiendavalt 225 miljonit krooni uute koguste
ostmiseks.

159.

Järelevalve vedelkütusevaru hoiustajate üle on puudulik
Riigikontrolli hinnangul ei ole ka järelevalve vedelkütuse julgeolekuvaru säilimise üle küllaldane. Riiklik järelevalve varu säilimise üle
puudub ning Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri enda rakendatud kontrollisüsteemid ei anna piisavat kindlust varu tegeliku olemasolu kohta. Kogu
terminalis hoiustatud kütuse mõõtmise ning laoaruandluse kontrollimise

160.

10
Arvestades kütuste maailmaturu hindu ning OSPA kütusehangetel osalenud ettevõtete
kaalutud keskmisi marginaale, oli 2008. aasta detsembris 25 päeva varu hinnanguline
maksumus 472,8 miljonit krooni.
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asemel piirdutakse vaid sellega, et võrreldakse hoiustaja näidatud
mahutites oleva kütuse koguse ja OSPA varude vastavust. Saamata jääb
kindlustunne, et kontrollitud kütus ka tegelikult riigi oma on.
Kuigi OSPA omandis oleva varu suurus ei vastanud vedelkütusevaru
seaduse nõuetele, ettevõtte juhatus oli esitanud tegelike koguste kohta
eksitavaid andmeid ning järelevalve varu säilimise üle oli puudulik, ei
näinud majandus- ja kommunikatsiooniminister põhjust tunda OSPA
juhatuse tegevuse üle rahulolematust. Küll pidas minister vajalikuks
täiendada vedelkütusevaru kasutuselevõtu plaani ja tõhustada varu
säilimise tagamiseks järelevalvet.

161.
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Proojekt „Koolid korda!“
Koollide korrastam
mine on halvaa poliitikakujjundamise heea näide
Omavalitsusstel koolide
korrastamiseks raha ei jäätku

Eestis on ca 600 üldhariduskooli. Neende omaniku
kuks on valdaavalt
kohaalikud omavvalitsused, osaliselt riik niing vähesel m
määral erasek
ktor.
Kooolide remonddivajadus on suur, kuna joooksvast eelaarverahast eii suuda
omaavalitsused üldhariduskoo
ü
olide investeeeringuvajaduust juba mitm
meid
aastaid rahuldadda. Kuigi lisaaks riigieelarvvest saadud ppearaha
inveesteeringukom
mponendile on 2004. aasstast alates om
mavalitsusteel
haridusinvesteerringuteks võiimalik olnudd olulises mahhus eurotoetu
ust
küsiida (2004–20006 investeerriti koolidessse 257 mln kkr, järgmisel perioodil
p
jaotaatakse raha kahes
k
etapis 1,22 mld kr)), ei ole needd ega ka
riigiieelarvelised toetusmehhanismid olnuud kõikide kooolihoonete
korrrastamiseks piisavad.
p
Seeega on omavalitsustel tulnnud koolide
korrrastamiseks ühel
ü või teiseel moel ka laaenuraha kaasata.
162.

Rahandusmiinisteerium töötas
t
2004. aastal välja uuue koolide
korrrastamise proogrammi, millega seati Riigi
R
Kinnisvaara ASile (R
RKAS)
ülessanne pakkudda omavalitsu
ustele võimaalust koolid ääriühingu kau
udu
kordda teha. 20044. aastal erald
das Riigikoggu lisaeelarveega RKASilee 600
miljonit krooni koolide
k
korraastamiseks, mis
m sai tuntuuks nime all projekt
p
„Kooolid korda!““. Laenuraha arvelt pidid koolide inveesteeringud RKASi
R
kauddu võimenduuma 1,8 miljaardi krooninii (600 mln kkr riigieelarveest ja
ülejääänu laenustt).
163.

Projekti „Koolid kordda!“ logo
RKASi infoobrošüür, 2005

Projekti „Kooolid korda!“
finantsskeem
m ebaõnnestuus

Kahjuks tööötati 600 miljoni krooni RKASile
R
eralldamisega väälja
keerruline finantssjuriidiline sk
keem, mille põhiliseks eeesmärgiks
koollihoonete korrastamise kõrval
k
oli riiggi ja ka omavvalitsuse tegeelikku
finantspositsioonni moonutad
da. Nii püüti RKASi
R
kauddu koolide
korrrastamiseks raha
r
paigutad
des vältida valitsussektorri eelarve
tasakaaluarvestuust, kuid päraast 2007. aasta Eurostati hhinnanguid ja
j
RKA
ASi toomist valitsussekto
orisse, muuddeti tagasiulattuvalt ka
valittsussektori eelarve
e
tasakaaalu saldot. Ebaselgus
E
prrojektiga kaaasnevate
kohuustuste raam
matupidamisliikus kajastam
mises ja pidev arvestusreeeglite
muuutmine Rahanndusministeeeriumi algatuusel ja Raam
matupidamise
Toim
mkonna poollt halvendas tegelikult om
mavalitsuste finantsoluko
orda.
164.

Projekti „Koooli korda!“ puhul
p
kasutaatud kooliinvvesteeringutee
rahaastamisskeem
mi oli Rahand
dusministeerrium halvastii läbi mõelnu
ud ja see
kujuunes lõppkokkkuvõttes koo
olipidajate jaaoks asjatult kalliks. Koo
olipidajad
kohuustusid makssma pika perrioodi jooksuul mitmete teeenuste eest, mida
nad tegelikult RK
KASilt ei vaj
ajanud, ja millle osutamisees lepiti kokk
ku
peam
miselt seetõtttu, et moonu
utada võetud kohustuste ttegelikku
majaanduslikku sisu.
s
165.

Algselt planneeriti projek
kti elluviimiseeks viis aastaat. Segadustee tõttu
projekti käivitum
mine venis jaa selle raames ei ole praegguseks suudeetud teha
koguu planeeritudd mahus inveesteeringuid ning tehtud iinvesteeringu
ud
puuddutavad väheem kui 5% kogu
k
koolivõrgust. Aastattel 2005–200
08
renooveeris RKA
AS kokku 27 koolihoonet.. Ühtekokku on 2009. aassta
märrtsi seisuga koolimajadess
k
se paigutatudd ca 910 miljjonit krooni ehk
umbbes pool algsselt kavandattud rahast. Kogu
K
projekti vältel on pü
üsinud
oht, et RKAS võõib tervikliku
u kooliinvestteeringute programmi puu
udumise
tõttuu võtta vastu valesid inveesteerimisotssuseid: näitekks üle investeeerides
166.

R
Tallinn 2009
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koolihoonetesse, mille koolitüüp (gümnaasiumist põhikooliks) ja
pinnavajadus võivad demograafiliste arengute tulemusel lähitulevikus
oluliselt muutuda. Projekt ei ole arvestanud omavalitsuste demograafilise
arenguga ehk sellega, et korda tehtud koolimajja ei pruugi lapsi jaguda
või läheb hoopiski koolihoone ümberkorraldamisele. See risk ei
tulenenud RKASist, vaid Rahandusministeeriumi ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi tegevusetusest.

Üldhariduskoolid – kelle
mure?

167.

Teave koolivõrgu
investeerimisvajadusest on
praeguseni killustunud

168.

Pärast finantseerimisskeemi algatamist RKASi kaudu ei ole kumbki
ministeerium soovinud projekti „Koolid korda!“ teostumise asjus mingit
vastutust võtta. Haridus- ja Teadusministeerium on lähemalt muretsenud
vaid riigikoolide investeeringute pärast ning Rahandusministeerium
projekti senises kulgemises suuremaid probleeme pole näinud (v.a
ootamatult suurenenud laenukohustused RKASi arvamise tõttu
valitsussektori koosseisu).
Praegu puudub Haridus- ja Teadusministeeriumil ülevaade, milline
on koolivõrgu investeerimisvajadus ehk missuguseks kujuneb tegelik
koolivõrk: mis koolimajad jäävad alles ja kui suur on ruumivajadus. Riigi
tasandil ei ole teada, missugused koolid ja millises mahus on elujõulised.
Vastu ei ole võetud otsust, millal peaksid kõik jätkusuutlike koolide
hooned korda saama ning kuidas on võimalik nende pidev korrashoid
tagada. Kes selle eest riigi tasandil vastutab, ei ole selge. Haridus- ja
Teadusministeerium ja Rahandusministeerium ei ole probleemi
kompleksse lahendamise vastu huvi ilmutanud. Suunata sellistes
tingimustes koolide korrastamiseks riigi raha võib osutuda ilmselgeks
raiskamiseks. Ka projekt „Kooli korda!“ ei ole olnud samm jätkusuutliku
koolivõrgu kujunemise suunas. Ajaks, mil koolivõrgu kujunemise
kriteeriumid selginevad (uue põhikooli ja gümnaasiumiseaduse arutelu
Riigikogus), on suur osa investeeringuid juba tehtud (nt eurotoetuse
kasutamine KOIT programmist).
Sellest tulenevalt soovitas Riigikontroll Haridus- ja Teadusministeeriumil kindlaks määrata riigi prioriteedid üldhariduskoolide
võrgustiku kujundamisel hiljemalt ajaks, mil koostatakse riigi
eelarvestrateegiat aastateks 2011–2014. Selleks tuleb välja selgitada
koolihoonete terviklik investeeringuvajadus (seisukorrast, edaspidisest
ruumivajadusest ja koolivõrgu arengutest tulenev) ja määrata kindlaks
koostöös Rahandusministeeriumiga võimalikud finantseerimisallikad.
Tulemuseks peaks olema munitsipaalkoolide tegelikke investeerimisvajadusi toetav programm, mis tulevikus sarnaste laenuprojektide puhul
kajastaks poolte tegelikke ja mõlemale vajalikke suhteid ning oleks
avatud ainult juba varem kindlaksmääratud ja kõigile selgete
kriteeriumite alusel moodustatud jätkusuutlikule koolivõrgule.

169.

Nii haridus- ja teadusminister kui ka rahandusminister küll nõustusid
vajadusega probleem lahendada, kuid lahendused sõltuvad peamiselt
Riigikogu menetluses olevatest seaduseelnõudest. Haridus- ja
Teadusministeerium on küll käivitanud koolivõrgu optimeerimise, kuid
uus põhikooli- ja gümnaasiumiseadus on praegu Riigikogus
menetlemisel. Kohalike omavalitsuste enda võimalustega koole
korrastada (laenuvõimekus ja finantspositsioon) tegeleb praegu Riigikogu
rahanduskomisjon kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse
eelnõu raames.

170.
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Teisalt on Haridus- ja Teadusministeeriumis valmimas kõikide
maakondade kohta koolivõrgu analüüsid, milles esitatakse ka lähtekohad
koolivõrgu arendamiseks. Haridus- ja Teadusministeerium on välja
töötanud ühised põhimõtted ja kriteeriumid, mida omavalitsused saavad
koolivõrgu korrastamisel aluseks võtta, kuid juhtrolli reformis endal ei
näe. Riigikontroll on seisukohal, et kui ministeerium koolide rahastamise
kaudu protsessi ei juhi, siis jääb ka praegu ette võetud reform venima.

171.

Koolivõrgu korrastamine
venib ministeeriumide
koostöö puudumise tõttu

172.

Riigikoolid hädas viletsa
peremehega

173.

Siinjuures võib välja tuua ka Haridus- ja Teadusministeeriumi ja
Rahandusministeeriumi jätkuvad omavahelised lahkhelid.
Rahandusministeerium leiab, et kogu koolivõrgust ülevaate saamiseks
tuleks korraldada eraldiseisev omavalitsustele kuuluvate koolihoonete
inventuur (nt RKAS Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel), mille
tegemine võiks hinnanguliselt kesta aasta. Samas leiab Haridus- ja
Teadusministeerium, et hüpoteetilised koolivõrgud on juba maakonniti
välja kujunemas ning lõplike otsuste vastuvõtmise järel on võimalik
kavandada investeeringuvajadused 2011.–2014. aasta riigi
eelarvestrateegiasse.

Teisalt ei ole Haridus- ja Teadusministeerium praeguseni suutnud
lõpuni viia isegi riigikoolide korrastusöid. Riigi fiskaalpoliitiliste valikute
tõttu (täita Maastrichti kriteeriumid euroga ühinemiseks) võib luhtuda
võimalus teha korda väga halvas olukorras olevad riigikoolid. Arvestades
praegu laenuturul valitsevat olukorda, oleks RKASi pakutava raha hind
(Euribor +0,7%) nende koolide korrastamiseks soodne. Sellest hoolimata
seisab 600 miljonit krooni laenuraha praeguseks kasutult, sest Haridus- ja
Teadusministeerium venitab riigikoolide investeerimisotsuste tegemisega.
Riigikontroll leiab, et taas on alustatud olulist koolivõrgu reformi
ilma põhjalikult läbi mõtlemata, mida praegused otsused füüsilisele
koolivõrgule tähendavad. Koolisüsteemi infrastruktuuri kajastavaid
lähteuuringuid ei ole tehtud, mistõttu soov hariduse kvaliteeti parandada
(Haridus- ja Teaduministeeriumis) ei ühti finantsreaalsuse ega
investeeringute planeerimisega (Rahandusministeeriumis).
Kokkuvõtlikult on poliitiline otsus teha jätkusuutlikult korda kõik
üldhariduskoolid ebaõnnestunud ja enamik hoobasid protsessi
muutmiseks on Riigikogu enda kätes.

174.
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Riigikutseõppeasutuste ümberkorraldamise
tulemuslikkus
Kas teadsite, et
2000. aastal oli Eestis 78
kutseõppeasutust, 2004. aastal 68 ning
praeguseks on alles 45 kutseõppeasutust.

Kutseharidust suundub omandama üle 30% põhikooli ja üle 10%
gümnaasiumi lõpetajatest. Kutseharidusega inimeste osakaal tööealisest
elanikkonnast moodustab ligi 27%. 2008. aasta 10. novembri seisuga
õppis kutseõppes 27 239 inimest. Riik on eesmärgiks seadnud
kutsehariduse omandajate osakaalu kasvu.

175.

2008/09. õppeaastal tegutses Eestis 45 kutseõppeasutust, sh 3
munitsipaal- ja 11 erakutseõppeasutust. Riigikutseõppeasutustest oli 30
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning üks Kaitseministeeriumi
valitsemisalas.

176.

Kutsehariduse pakkumiseks kulutab Eesti riik üle miljardi krooni
aastas ja summa on aastast aastasse kasvanud. Lisaks on aastani 2015
kavas investeerida kutseõppeasutuste õppekeskkonna ajakohastamiseks
üle 3,6 miljardi krooni.

177.

Kutseharidusega on palju tegeletud
Eesti kutseharidussüsteemi arengukavas aastateks 2005–2008
planeeritud tegevused on enamikus ellu viidud, kuid sellele vaatamata ei
ole püstitatud eesmärke saavutatud. Korrastatud on õppekavaarendus ja
kinnitatud riiklikud õppekavad, ajakohastatud on kutsehariduse
õiguslikku keskkonda ja uuendatud kutsesüsteemi, oluliselt on edasi
arendatud täiendus- ja ümberõppe korraldust kutseõppeasutustes ning
välja töötatud riikliku koolitustellimuse esitamise metoodika.

178.

Eesti kutseharidussüsteemi arengukavas aastateks 2005–2008 seatud
eesmärkidest ei suudetud täita õpilaste väljalangevuse näitajat (eesmärk
oli 10%, tegelik katkestanute osakaal oli 19,8%), põhiharidusejärgses
kutseõppes õppivate õpilaste osakaalu näitajat (eesmärk 38%, tegelik
kutseõppes jätkajate osakaal 30%), kutseeksamite sooritamise näitajat
(eesmärk 70%, tegelik kutseksamite sooritanute osakaal 27%) ning
lõpetanute tööhõive näitajat (eesmärk 80%, tegelik osakaal 66%).

179.

Olulisemad arengukava
tulemuslikkuse näitajad on
jäänud saavutamata

Riigikutseõppeasutused saavad suuri investeeringuid, kuid võrgu
ümberkorraldamise kava ei ole täies mahus ellu viidud
Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatavate kutseõppeasutuste võrgu
ümberkujundamisega on sihikindlalt tegeletud alates 1999. aastast.
Ümberkorralduste eesmärgiks on olnud optimeerida kutseõppeasutuste
võrku suuremate kutseõppekeskuste loomise kaudu. Ümberkorraldamise
tulemusena on koondatud õpe suurematesse piirkondlikesse keskustesse
ja valdkonnapõhistesse koolidesse.

180.
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Jooniis 6. Kutseõppeaasutuste arvu muutumine
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Allikas: Eesti hariduse infossüsteem, Haridus- ja Teaadusministeerium

Riigikutseõpppeasutuste võrgu
v
ümberrkorralduse kkavas aastateks 2005–
2008 on sätestattud, et 2008. aastaks olekks pidanud alles olema 26
6–30
riigiikutseõppeassutust. Joonisselt 6 võib nääha, et riigiku
kutseõppeasutuste
arvuu on vähendaatud 30ni, ku
uid samas on jäänud ellu vviimata mitm
med
muuudatused. Oluulisematest ümberkorrald
ü
dustest on lõppliku otsusetta VanaAntssla Kutsekesskkooli ning Võrumaa Kuutsehariduskkeskuse ühendamine
ningg Tallinna Baalletikooli, G.
G Otsa nim. Tallinna Muuusikakooli jaa
Talllinna Muusikkakeskkooli ühendamine.
ü
. Viimaste ühhendamine on
o jäänud
küll toppama peamiselt seetõ
õttu, et liitum
mise eeldusekks oli uus ühishoone,
misega ei oln
nud 2009. aassta suveks aluustatud.
kuidd selle ehitam
181.

Kuigi kutseõõppeasutustee võrgus on suured
s
muudatused juba
toim
munud, vajabb Eesti lähiajaal veel kiireid otsuseid, sest õpilaste arvu
a
langgus ning kavaandatavad muudatused
m
üldharidussüssteemis seavaad
kahttluse alla oleemasoleva ko
oolivõrgu opttimaalsuse. P
Põhikooli lõp
petajate
arv on lähiajal laangemas ligi kolmandikuu võrra ja kuttseõppesse
suunndujate osakaal pole vasttupidiselt oottustele viimaastel aastatel oluliselt
tõussnud. Sellekss, et tagada kutseõppeasu
k
utustes seninee põhikoolijäärgsesse
kutsseõppesse sissseastujate arrv, peaks 20113/2014. õpppeaastal õppiima
asum
ma kutseõppes ligi 44% põhikooli
p
lõppetajatest. Kuui aga pärastt
põhiikooli kutseõõppesse suun
ndujate osakaaal jääb senissele 30% tasemele,
siis õpiks viie aaasta pärast ku
utseõppeasuttustes ligi 6000 õpilast (s.o 32%)
praeeguse tasemeega võrreldess vähem.
182.

K teadsite, et
Kas
e
kkutseõppeasutustee ajakohastamisekss
investeeritav 3,6 miljardit
m
krooni on rohkem
r
k plaanitud invessteeringud kõrghariiduse ja
kui
t
teaduse
infrastrukttuuri kokku.

Potentsiaalsete õppurite arvu langus paneb kutseõõppeasutused
d
tugeevasse konkuurentsisituatssiooni üldharridus- ja kõrggkoolidega ning
n
sunnnib täiendavaalt analüüsim
ma, kas olemasolev koolivvõrk on jätku
usuutlik.
Sedaa tuleks tehaa koostöös üldhariduskooolide võrgu annalüüsiga. Hilisemad
H
muuudatused kutsseõppeasutusste võrgus kuujunevad vägga kalliks, seest
kutsseõppeasutusste õppekeskk
konna ajakohhastamiseks on investeerrida
kavaas üle 3,6 miiljardi kroonii.
183.

Riigikontrolll soovitas haaridus- ja teaadusministril analüüsida
kutsseõppeasutusste võrgu jätk
kusuutlikkust ning sellega seoses vaadata üle
ka kavandatud
k
innvesteeringu
ud kutseõppeasutustesse.
184.

R
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Uued algatused kutsehariduses alles käivituvad
Haridus- ja Teadusministeerium on uuendanud riikliku
koolitustellimuse koostamise korda ning läinud alates 2008. aastast üle
kolmeaastasele riikliku koolitustellimuse esitamisele. Tehtud muudatused
on positiivsed, kuid samas on Riigikontroll seisukohal, et riiklikul
koolitustellimusel on mõtet siis, kui tellimuses toodud kriteeriume
reaalselt jälgitakse ja nendest lähtutakse kutseõppeasutuste rahastamisel.
Praegu toimiv süsteem, kus riiklik koolitustellimus kutseõppeasutustele ei
sõltu otseselt koolitustellimuse täitmisest, ei ole kutseõppeasutuste jaoks
motiveeriv. Samuti on oluline, et senisest enam põhjendataks riikliku
koolitustellimuse kohtade jaotust kutseõppeasutuste vahel. Statistika
kutseõppe katkestanute kohta on puudulik ja katkestanute arvestamise
metoodika vajab ülevaatamist.

185.

Kas teadsite, et
keskmiselt pea iga viies õpilane katkestab
kutseõpingud.

Et muuta kutseõpe paindlikumaks ja populaarsemaks, on viimastel
aastatel kutseõppes loodud erinevaid õppeliike, kuid nende rakendumisel
on raskusi. Põhiharidusnõudeta kutseõppes ja põhikooli baasil kutseõppes
on probleemiks, et suur hulk lapsi jätab õpingud pooleli. Kutsealane
eelkoolitus ning kutseõpe põhikoolis ja gümnaasiumis ei ole toonud
kutseõppesse õpilasi oluliselt juurde. Lisa-aastat üldharidusainete
täiendavaks omandamiseks kasutatakse tagasihoidlikult.

186.

Kutseõppe lõpetajate konkurentsivõimega tuleb veel tööd teha
Viimase viie aastaga on kutseeksamite sooritamine enam kui
kolmekordistunud ja uue kutseseaduse jõustumine on loonud hea aluse
selleks, et kutseõppeasutuste lõpetajad saavad tulevikus koos kooli
lõpetamisega ka kutsetunnistuse. Endiselt aga väljub kutseõppeasutusest
tööturule ilma kutsekvalifikatsiooni tõendavat tunnistust omandamata ligi
2/3 lõpetajatest.

Kutseeksameid sooritatakse
endiselt vähe

187.

Kas teadsite, et

188.

akadeemilises kõrghariduses jätkab
õpinguid 2,6% kutsehariduse
lõpetanutest.

Kas teadsite, et
Ida-Virumaa kutseõppeasutustes ei
ületanud ühelgi koolil riigikeele riigieksami
keskmine tulemus 32 punkti 100
võimalikust.

Kutseõppeasutuste lõpetanute edasiõppimine on kasvanud, eriti
rakenduskõrgkoolides jätkajate poolest. Kokku siirdus 2007/2008. õa-l
kutsehariduse omandanutest samal aastal edasi õppima 19,3%.
Edasiõppimisele aitab kaasa see, et rakenduskõrgkoolid rakendavad
kutseõppe lõpetanutele sisseastumisel eritingimusi, sest nood ei suuda
üldhariduskoolide lõpetajatega riigieksami tulemustes konkureerida.
Erandi moodustavad kunstierialad, kus riigieksami tulemused
kutseõppeasutustes ületavad vabariigi keskmist. Aga näiteks reaalainete
riigieksamite keskmised tulemused ületavad vaid üksikutes kutsekoolides
nõutava 20% punktisumma miinimumi.
Probleemiks on muukeelsete kutseõppeasutuste lõpetajate vähene
riigikeele oskus, mis vähendab oluliselt nende konkurentsivõimet tööturul
ja raskendab töö leidmist. Eriti on see probleemiks Ida-Virumaal, kus
töötuna on ennast arvele võtnud enim kutseõppeasutuste lõpetanutest.
Ebapiisava riigikeele oskuse tõttu pole kutseõppe lõpetajatel võimalik
kõrge töötuse tasemega Ida-Viru maakonnast ka mujale tööd otsima
minna. Selliselt toetab riik perspektiivitu konkurentsivõimega
kutsehariduse omandamist.

189.

Milline on kutseõppeasutuste lõpetanute konkurentsivõime tööturul,
on käesoleval aastal raskem hinnata majanduslangusest tingitud üldiste
muutuste tõttu. Ka kutseõppeasutuste lõpetanute seas on kasvanud
töötuna arvele võtmise osakaal, kuid seegi on seotud üldise majandusliku

190.
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seisuukorraga. Saamas saab väälja tuua, et tööötuna arvele võtnute hu
ulgas on
venee õppekeelegga kutseõppeeasutuse lõpeetanuid rohkeem.
Jooniis 7. Kutseõppeaasutuse lõpetannute hõive kuus kuud pärast lõppetamist (2008. aasta
andm
med)
Sõ
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Allikas: Eesti hariduse infossüsteem, Haridus- ja Teaadusministeerium

Valdkonniti on kõige ku
utsekindlamad (töötavad õõpitud/sarnassel
eriallal) arhitektuuuri ja linnap
planeerimist, audiovisuaaalset ja muud
d
meeediat, õendusst ning juuksu
uriks ja iluteenindajaks õõppinud
kutsseõppeasutusse lõpetajad, kellest nii 20007. kui ka 22008. aastal töötas
t
õpittud erialal ülee 80% lõpetaanutest. Suurrim risk töötuuks jääda on
põllumajanduse,, metsandusee ja kalandusse ning tarbekkunsti ja
oskuuskäsitöö õpppevaldkonnaa lõpetanutel.
191.
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Laste hoolekanne
Riigikontroll hindas, kas riigi tegevus laste riikliku hoolekande
korraldamisel soosib perelähedasi asendushooldusvorme, mis tagavad
lastele eluks parima ettevalmistuse. Selleks auditeeriti orbude ja teiste
vanemliku hoolitsuseta laste riikliku hoolekande korraldust asendus- ehk
lastekodudes ning hooldus- ehk kasuperedes.

192.

2008. aastal kulutas riik asenduskodus elavate laste hoolduseks 191,5
miljonit krooni ja hooldusperes kasvavate laste toetuseks 17,5 miljonit
krooni.

193.

Riiklikud strateegiad on erisuunalised
Vastupidiselt strateegilistele
eesmärkidele on
hooldusperede osakaal
vähenenud

194.

Laps on kuni 18-aastane isik.

Tabel 8. Asenduskodus elevad lapsed 2004.–2008. aastal (aasta lõpu seisuga)

Lapsendamine on õiguslik toiming, mis
loob lapsendaja ja lapsendatu vahel
vanema ja lapse vahelised õigused ja
kohustused. Lapsendamine on tähtajatu
ega saa olla seotud tingimustega.
Lapsendaja peab olema vähemalt 25aastane isik, kes on suuteline last
kasvatama.
Eestkoste seatakse lapse kasvatamiseks,
tema isiklike ja varaliste õiguste ja huvide
kaitseks. Eestkostja on lapse seaduslik
esindaja ning kohustatud hoolitsema lapse
kasvatamise ja ülalpidamise eest, kuid ta
ei või sooritada eestkostetava nimel kõiki
tehinguid. Eestkostja volitused ja
eestkoste lõpetab kohus.
Hooldamine perekonnas on lapse
hooldamine sobivas perekonnas, kelle
liikmete hulka ta ei kuulu, ning hooldamine
toimub valla- või linnavalitsuse ja
hooldaja vahel sõlmitud kirjaliku lepingu
alusel.
Hooldamine asenduskodus on vanemliku
hooleta lapsele tema põhivajaduste
rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste
võimaldamine, talle turvalise ja arenguks
soodsa elukeskkonna loomine ning lapse
ettevalmistamine võimetekohaseks
toimetulekuks täiskasvanuna.
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Eestis on välja töötatud mitmeid strateegiaid ja kontseptsioone, mis
seavad laste hoolekande arenguks erinevad suunad. Lapse õiguste
tagamise strateegia (2004–2008) ja rahvastikupoliitika aluste elluviimise
strateegia (2005–2008) järgi tuleks lapse huve arvestava tasakaalustatud
asendushooldussüsteemi väljatöötamisel eelistada, et laps kasvaks
perekonnas. Strateegiate eesmärgiks on suurendada peres hooldamise (kui
tavaperega kõige sarnasema kasvukeskkonna) osakaalu laste
asendushoolduse kogupildis. Vaatamata seatud eesmärgile, on peres
hooldamise osakaal hoopiski vähenenud (vt tabel 8).

Asendushoolduse
vorm

2004

2005

2006

2007

2008

Lapsendatud

2562

2429

2352

2257

2170

Eestkostel

1647

1572

1458

1544

1389

Perekonnas
hooldamisel, sh

971

732

551

455

401

753

597

436

369

322

Asenduskodus*

1549

1683

1621

1493

1323

Kokku

6729

6416

5982

5749

5283

hooldusperede arv

* Alates 2005. aastast hõlmavad andmed nii riiklikul hoolekandel kui ka vanema
avalduse alusel asenduskodus elanud lapsi. Varasemad andmed ei sisalda
asenduskodus vanema avalduse alusel olnud lapsi.
Allikas: Statistikaameti ja Sotsiaalministeeriumi andmed

Rahvastikupoliitika aluste strateegias on määratud asendushoolduse
süsteemi mõju mõõtmise üheks näitajaks, et hooldusperedesse paigutatud
laste arv kasvab proportsionaalselt võrreldes asenduskodusse paigutatud
laste arvuga. Viimasel ajal on aga perede ja seal hooldamisel olevate laste
arv pidevalt vähenenud. Võrreldes kolme viimast aastat on märgata, et
hoopis asenduskodus elavate laste osatähtsus on kasvanud. 2006. aastal
oli asenduskodus ja hooldusperes kasvavate laste suhtarv 2,9 ning 2007.
ja 2008. aastal 3,3.

195.

Vabariigi Valitsuse 2004. aastal heakskiidetud hoolekande
kontseptsiooni ja 2007. aastast kehtima hakanud sotsiaalhoolekande
seaduse muudatuse järgi on Eesti võtnud sihi lähiaastatel reorganiseerida
riiklikud asenduskodud, et muuta need pere tüüpi kodudeks. Selleks
kavatsetakse seniste halvas seisukorras olevate asenduskodude asemele

196.
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ehitaada uued väiikesed perem
majad, et aidaata kaasa perekesksema
asennduskodu tekkkele, ning an
nda need om
mavalitsuste hhallata.
Hoolekandee kontseptsioo
oni järgi on üks
ü võimaluss asendushoo
olduse
kvalliteeti parandda, andes sellle korraldam
mine ja finanttseerimine ko
ohalikule
omaavalitsusele. See aitaks su
uurendada om
mavalitsuse m
motivatsioon
ni
enneetada lapse perekonnast
p
eraldamist
e
jaa tõhustada pperekeskset
abisstamist. Omaavalitsusel oleks huvi suuunata rohkem
m lapsi selliseele
hoolldusele, milles ei ole kasv
vataja palga kulutusi. See eeldaks suu
uremat
töödd perekondaddega, et nad suudaksid
s
isee uuesti lapse eest hoolitssema
hakaata.
197.

Riik arendab enaam kallimat laastehoolekannde vormi
Asenduskodduteenusele kulutab
k
riik aastas
a
kümm
me korda rohk
kem raha
kui perekonnas
p
h
hooldamisele
e, sealjuures on perekonnnas hooldamiine
üldiselt lapsesõbbralikum ja taagab eluks parema ettevaalmistuse.
Asenduskodus kasvava
k
lapsee eest maksabb riik 10 0000 – 16 000 krrooni
kuuss, hoolduspeeres oleva lap
pse eest 30000 krooni kuuss.
Asenduskoduteeenus on alati kallim kui peres
p
hooldam
mine. Võrreldes
keskkmisi kulusidd, mis tehaksse laste hoolddamiseks aseenduskodudees ja
hoolldusperedes (vt joonis 8), siis on see vahe neljakoordne. Selle üheks
ü
põhjjuseks on aseenduskodudees ettenähtudd suur hulk kkasvatajaid. Audit
A
näitaas, et iga lappsega tegeleb
b asenduskoddus keskmiseelt viis kasvattajat.
Vahhetustega töö tõttu jääb ag
ga lapse arennguks vajalikk lähedussuhee
kasvvatajaga puudulikuks.
198.

Jooniis 8. Asenduskoddus ja hoolduspperes kasvava ühe
ü lapse keskm
mine kulu 2008. aastal
(krooonides)

140 000
120 000
100 000
80 000

12
23 095

60 000
40 000
30 903

20 000
0
Kulu ühe lapse kohta
asendusskodus

Kulu ühee lapse kohta
hoold
dusperes
A
Allikas:
Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlusstusameti andmed

Hooldusperees kasvava laapse toetuselle on õigus vvanemliku
hoollitsuseta lapssel, kelle hoo
oldamiseks on
o sõlmitud pperekonnaga kirjalik
lepinng. 2008. aasstal oli toetuse suurusekss 3000 kroonni (eelmisel aastal
a
15000 krooni) lappse kohta kuu
us. Toetuse eesmärgiks
e
oon katta lapsee
kasvvatamisega teekkinud kulu
ud, hooldaja töö tasustam
mist pole ette nähtud.
199.
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Tabel 9. Hooldusperes elavate laste kulude katmine 2006.–2008. aastal

Aasta

Teenust
kasutanud
inimeste
arv (aasta
jooksul)

Riik,
krooni

KOV, krooni

Isik,
krooni

Muud
allikad,
krooni

Kulutused
kokku,
krooni

2006

901

7 709 800

1 241 271

42 957

123 100

9 117 128

2007

658

9 668 000

1 185 638

33 940

338 300

11 225 878

2008

605

17 549 582

897 969

16 140

232 440

18 696 131

Riik – riikliku peretoetusena makstav perekonnas hooldamisel olevate laste toetus.
KOV – lapse ülalpidamiseks makstav täiendav toetus, näiteks lepinguga fikseeritav summa ja perele
teenuse osutamise eest makstud summad.
Isik – hooldamisel oleva lapse eest makstud elatis või muud teiste isikute poolt makstud
ülalpidamiskulud.
Allikas: Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti andmed

Riigi eesmärgid ei ole
täitunud

Tabel 9 näitab kujunenud olukorda, kus hooldusperes kasvava lapse
toetuse tõstmine ei ole soovitud mõju avaldanud. Peres hooldamine on
jätkuvalt vähenenud. Kui 2004. aastal oli 14% kõigist asendushooldusel
kasvavatest lastest perekonnas hooldamisel, siis 2008. aastaks oli see
osakaal langenud 8%-le. Seevastu asenduskodudes kasvavate laste
osakaal on tõusnud 23%-lt 25%-le.

200.

Kuna rahastamise aluseks on pearahasüsteem, siis on asenduskodud
huvitatud võimalikult paljude laste hooldamisest. Samuti mõjutab
kohalike omavalitsuste otsust saata laps pigem asenduskodusse kui
hooldusperesse see, et info vabadest asenduskodukohtadest on paremini
kättesaadav kui teave võimalikest hooldusperedest. Sellega on riik loonud
süsteemi, mis ei motiveeri piisavalt otsima lastele hooldusperesid, kus
nad saaksid kasvada tavalises perekonnas.

201.

Auditi tulemusena soovitas Riigikontroll soodustada hooldusperede
arvu kasvu teenuse propageerimise, nõustamise ja täienduskoolituse
kaudu. Samuti on vaja tagada, et info võimalikest hooldusperedest oleks
üleriigiliselt paremini kättesaadav.

202.

Mitmed hoolduspered ja asenduskodud ei täida kehtestatud nõudeid
Riigikontroll tuvastas, et riik on koolitanud kasuvanemaks üle
tuhande inimese, kuid samas on praegustest hooldajatest umbes pooltel
koolitus läbimata. Omavalitsustel ei ole ülevaadet, kes on koolituse
läbinud, ning nad ei tea, kes võiksid olla võimalikud hoolduspered.

203.

Asenduskodude kasvatusala töötajate kvalifikatsiooni hetkeolukorda
uurides selgus, et 16% ei vastanud seaduse nõuetele ning 18% oli
registreerunud Tervise Arengu Instituudi täienduskoolitusele. Ka selgus,
et üle kahe aasta oli täienduskoolituse järjekorras olnud 48% kasvatajatest
ning sellest tingituna ei olnud võimalik kasvatajate haridusnõudeid täita
etteantud tähtajaks (1. juuliks 2009).

204.

Sotsiaalhoolekande seaduse järgi võib kuni 2010. aastani ühes peres
kasvatada kuni 10 last, kuni 2015. aastani 8 last ning alates 2015. aastast
kuni 6 last. Audit näitas, et 35 asenduskodus on kokku 143 peret ning

205.
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ühes peres kasvab keskmiselt 8,9 last ehk keskmiste näitajate järgi on
seaduse nõuded täidetud. Kui vaadata aga üksikute perede suurusi, siis
üle 10 lapse oli 33 peres ning need asusid 16 asenduskodus ehk 45,5%-s
asenduskodudest ei vasta pere suurused seaduses ettenähtud arvule.
Perede koguarvust ei vasta pere suuruse nõuetele 23% peredest.

Asenduskodudes
ruumipuudust ei ole, kuid ligi
pooltes on pered suuremad
seaduses ettenähtust

206. Osas asenduskodudes elas peres ettenähtust rohkem lapsi (4–10 võrra
rohkem), kuid asenduskodu tervikuna oli alatäidetud. Ainult kolmes
asenduskodus elas 1–2 last rohkem, kui tegevusloa järgi kohti ette nähtud.
Enamiku maakondade asenduskodudes on kohti pigem üle kui puudu.
Seega antakse tegevuslubadega õigused suurema hulga laste
kasvatamiseks, kui asenduskodud perepõhist korraldust aluseks võttes
füüsiliselt mahutavad.
207.

Järelevalve hooldusperede ja asenduskodude üle on ebaühtlane.

Perevanema süsteem pole laialdast rakendust leidnud
Perevanem on isik, kes elab ööpäev läbi
koos asenduskodu perega; on vähemalt
25-aastane, vastab kasvatajale
kehtestatud nõuetele ning on läbinud
Sotsiaalministeeriumi tunnustatud
koolituse või on sellele registreerunud. Igal
perevanemal peab olema vähemalt
nooremkasvatajale kehtestatud nõuetele
vastav osalise või täistööajaga abiline.
Perevanem võib kasvatada ja hooldada
korraga kuni kuut last.

Sotsiaalhoolekande seadusega on kehtestatud asenduskodude
perevanema süsteemi jaoks tingimused ja nõuded alates 2007. aastast.
Aastavahetusel töötas asenduskodude 143 perest perevanema süsteemi
alusel 26 peret ehk 18,2%: levinum on see MTÜs SOS Lasteküla Eesti
Ühing ja Tallinna Lastekodu Maarjamäe Keskuses. Ülejäänud peredes
töötavad kasvatajad graafiku alusel.

208.

Perevanemaga asenduskodu pere võib elada asenduskodu ruumides
või füüsilisest isikust ettevõtja eluruumides. Füüsilisest isikust ettevõtja
eluruumides teenuse osutamise vastu on huvi olnud väike. Maavalitsuste
küsitlusest selgus, et ainult kaks maavalitsust olid kumbki andnud selleks
ühe tegevusloa. Teistes maakondades pole huvilisi olnud või on nõudeid
peetud liiga rangeks.

209.

Riigikontrolli hinnangul võimaldaks just perevanema süsteemile
üleminek muuta asenduskodu ka sisuliselt perelähedasemaks ja
lapsesõbralikumaks, et igal lapsel oleks üks peamine kasvataja, kes elab
temaga ööpäeva ringi koos.

210.

Peremajade ehitus
Riik on planeerinud lähiaastatel parandada asenduskodude
infrastruktuuri uute peremajade ehitamisega. Ehitust rahastatakse
Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Šveitsi koostööprogrammi kaasabil.
Kokku ehitatakse 32 peremaja ja üks tegelusmaja kogumaksumusega
225,5 miljonit krooni.

211.

Välisabist renoveeritavate asenduskodude maksumus on
Riigikontrolli hinnangul üle planeeritud ning ehitushindade langusega
jääb osa raha kindlasti üle. Kui juba aastatel 2007–2009 valminud uute
majade keskmine maksumus oli 4,9 miljonit krooni, siis kavandatavate
majade keskmiseks maksumuseks on planeeritud 6,8 miljonit krooni.
Investeeringuraha efektiivseks kasutamiseks peab Sotsiaalministeerium
kiirelt reageerima ning investeerimisotsused täiendavate objektide kohta
juba lähiajal ellu viima.

212.
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Kultuuripärandi digiteerimine, digitaalsena
kättesaadavuse ja säilimise tagamine
Kultuuripärand – ajaloolise, teadusliku,
kunstilise, sotsiaalse, tehnoloogilise vm
väärtusega objektid ja sündmused, mida
säilitatakse tulevastele põlvkondadele.
Riigikontroll auditeeris ainult
mäluasutustes hoitavat kultuuripärandit.

213.

Digiteerimine – analoogkujul objekti
konverteerimine spetsiaalse riistvara abil
digitaalsele kujule, mida saab arvutiga
töödelda.

214.

Riigikontroll auditeeris Kultuuriministeeriumi tegevuse
tulemuslikkust kultuuripärandi digiteerimise, pikaajalise digitaalse
säilitamise ja digiteeritud kultuuripärandi kättesaadavuse tagamisel.
Riigikontroll hindas, kui kaugele oli 2008. aasta lõpuks jõutud
arengukavas „Digitaalne kultuuripärand 2007–2010” seatud eesmärkide
elluviimisega.
Kultuuripärandi digiteerimist on Eestis nimetatud üheks riiklikuks
prioriteediks mitmes strateegilises dokumendis: „Infopoliitika põhialused
aastateks 2004–2006”, „Vabariigi Valitsuse 2007.–2011. aasta
tegevusprogramm”, „Eesti infoühiskonna arengukava 2013”,
„Kultuuriministeeriumi strateegiline arengukava 2009–2012”, „Eesti
kultuuripärandi hoidmise ja väärtustamise strateegiline arengukava
aastani 2030 (ettevalmistamisel)”.

Ülevaade digiteerimist vajavast kultuuripärandist on lünklik
Mäluasutus – arhiiv (sh audio-visuaalne
arhiiv), muuseum, raamatukogu

Kas teadsite, et


1000 KB = 1 MB,



1000 MB = 1 GB,



1000 GB = 1 TB,



1000 TB =1 PB.



Üks A4-dokument = ~20–30 KB,



üks romaan = ~500–1000 KB,



üks kvaliteetne pilt = ~4–40 MB,



üks 100 minuti pikkune kinofilm
(resolutsioonis 2K) = ~2–10 TB,



2 TB = 2 000 000 MB ehk umbes kaks
miljonit romaani vajab säilitamiseks
sama palju mälumahtu kui üks film.

2008. aasta suvel valmis Kultuuriministeeriumi tellimusel analüüs, mis
annab ülevaate suurematesse mäluasutustesse kogunenud digitaalse
ainese mahust ja selle kasvu prognoosist, analüüsib mäluasutustes praegu
toimivaid digitaalse hoiu lahendusi ning selgitab välja nende vajadused
pikaajalise digitaalse hoiu ja säilitamise teenuse järele. Andmed ülevaate
jaoks esitas vaid viis mäluasutust, kus 2008. aasta kevade seisuga oli
hoitava digitaalse kultuuripärandi kogumaht ca 80 terabaiti. 2010. aasta
lõpuks võib analüüsi kohaselt hoidu vajav digitaalne kultuuripärand Eesti
mäluasutustes kasvada kuni 400 terabaidini (tabel 10). Digitaalse
kultuuripärandi kasvu suudavad hinnanguliselt prognoosida vaid need
mäluasutused, kel on digiteerimiseks vajalik tänapäevane tehnika.
Tabel 10. Eesti suuremates mäluasutustes hoitava digitaalse ainese maht (TB),
säilituslahendused ning juurdepääsu- ja kasutusvõimalused (seisuga september 2008)

Asutus
Eesti Rahvusringhääling

Andmetüüp

Maht
(TB)

Filmid, video,
heli, fotod

Säilituslahendus
Tagatiskoopiad –
lindirobotil,

54

kasutuskoopiad –
serveris, DVDdel,
CDdel

Juurdepääsu- ja
kasutusvõimalused
Nii digiteeritud foto-,
video- kui ka
audiomaterjalidele on
loodud internetipõhine
avalik juurdepääs.
DVDd ja CDd eri
saadetest, lavastustest
ja filmidest

Kasutuskoopia – info uuendamise teel
valmistatud koopia. Koopia tegemise
eesmärgiks on tagada info võimalikult
laialdane kasutatavus, vältides originaali
sagedast kasutamist ja sellest tekkida
võivaid kahjustusi.
Tagatiskoopia – originaali koopia selles
leiduva teabe säilitamiseks ja
taasesituseks juhul, kui originaal
kahjustub või hävib.
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Eesti Rahvusraamatukogu

Trükised, veebiväljaanded

Kasutuskoopiad –
serveris,
8

tagatiskoopiad –
magnetlindil,
tagatiskoopiad –
Soomes, Mikkelis

Ajalooarhiiv
(Rahvusarhiiv)

Perekonnaloo
allikad,
ajaloolised
kaardid,
dokumendid

Kasutuskoopiad –
serveris,
3

tagatiskoopiad –
serveris*

Juurdepääs rahvusraamatukogu
e-kogudele ja
e-teenustele toimub
rahvusraamatukogu
kodulehe kaudu;
digitaalkogudele eri
andmebaaside kaudu
Digiteeritud allikaid
sisaldav veebikeskkond
Saaga, mis võimaldab
kõigil huvilistel tutvuda
enimkasutatavate ja
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huvipakkuvamate
Rahvusarhiivi üksustes
säilitatavate arhivaalide
digitaalsete koopiatega
Filmiarhiiv
(Rahvusarhiiv)

Fotod, heli, film

Kasutuskoopia –
serveris,
0,5

tagatiskoopia –
serveris,

Kümmekond taastatud
Eesti filmi (sh 1938. a
kroonikafilmid), mis on
DVDdel kättesaadavad

kõik filmid – Soome
Digilaboris
Ennistuskoda
Kanut

Fotod

Kasutuskoopiad –
serveris,
1

Eesti Rahva
Muuseum

Eesti Kirjandusmuuseum

Fotod, video,
film

2

Trükised, fotod,
video, film, heli

tagatiskoopiad –
serveris ja DVDdel
Kasutuskoopiad –
serveris,
tagatiskoopiad –
optilistel kandjatel
Kasutuskoopia –
serveris,
tagatiskoopia –
serveris, DVDdel,
CDdel

Fotod, maal,
skulptuur,
graafika

Kasutuskoopiad –
serveris,
0,5

Kokku

Juurdepääs väiksele
osale digiteeritud
fotokogust

Kirjandusmuuseumi
kodulehe kaudu on
tagatud juurdepääs
folkloori andmebaasidele ja vanaraamatu keskkonnale
GRAFO.
Veebipõhised projektid,
kus digiteeritud kultuuriajaloolise tekstilise
materjali põhjal on
loodud veebikeskkond
(nt Kreutzwaldi
„Kalevipoeg“, ERNI –
Eesti kirjanduslugu
tekstides 1924–1925,
Noor-Eesti 100,
RADAR).

7

Eesti
Kunstimuuseum

Juurdepääs kolmele
veebinäitusele ja ühe
muuseumi kogudele
virtuaalnäituste
süsteemi kaudu

tagatiskoopiad –
serveris, DVDdel,
CDdel

E-kunstimuuseum –
digitaalne pildipank,
kust on võimalik näha,
otsida ja tellida Eesti
Kunstimuuseumi
kogudesse kuuluvaid
kunstiteoseid.

76
Allikas: Riigikontroll, Kultuuriministeerium

Digiteerimine on käivitunud suuremates mäluasutustes
Siiani on keskendutud
paberdokumentide
digiteerimisele

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Kultuuripärandi digiteerimine on käivitunud suuremates Eesti
mäluasutustes. Tänu senisele riigi toetusele on märkimisväärsete
tulemusteni digiteerimises jõudnud eelkõige vähem ressursse nõudvate
tasapinnaliste objektide digiteerimisega (paberdokumendid, fotod,
plakatid ja maalid) tegelevad mäluasutused. Kolmemõõtmeliste esemete
ja filmide digiteerimist ei ole suudetud käivitada, mistõttu on suurt osa
mäluasutuste hoidlatesse talletatud unikaalsest infost raske kasutada ning
teatud osa sellest on ka reaalses hävimisohus. Osa audiovisuaalse
kultuuripärandi jaoks on digiteerimine just ainus võimalus seda säilitada
ning taasesitada.

215.
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Digiteerimisvõimsus on asutustel siiani väike. Ka suuremad
kompetentsikeskused on saanud keskenduda eelkõige oma vajadustele
ning nende suutlikkus pakkuda lähiajal teistele mäluasutustele
digiteerimisteenust on väike. Näiteks Eesti Rahvusraamatukogu, kes tänu
enda järjepidevale tehnoloogilise võimekuse arendamisele ning
Kultuuriministeeriumi täiendavale finantseerimisele on suutnud aastatega
luua digiteerimiseks vajaliku nüüdisaegse tehnilise baasi, suudab
lähiaastatel enda kogudes olevatest trükistest digiteerida vaid 1–2%. Eesti
Rahvusringhääling on hinnanud, et praeguse jõudluse juures võib
olemasolevate, 50–60 aasta jooksul kogutud arhiivmaterjalide
digiteerimine võtta aastakümneid.

216.

2008. aasta lõpul rahuldas Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus Eesti
Rahva Muuseumi eeltaotluse soetada foto- ja esemekogu digiteerimiseks
vajalik tark- ja riistvara (sh 3D-skanner) eurotoetuste abil. Samuti on oma
tehnoloogilist varustust uuendamas Eesti Rahvusringhääling. Seega on
digiteerimisvõimsus kasvamas ning lähiaastatel on oodata, et hüppeliselt
suureneb just pildi-, audio- ja videomaterjalide digiteerimine.

217.

Digiteeritud kultuuripärandi pikaajalise säilitamisega on probleeme
Endiselt kasutatakse
ebasobivaid
säilitustehnoloogiaid

218.

Keskne hoidla on käivitumas

219.

Säilitusmahtusid on vaja
oluliselt suurendada

220.
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Digiteeritud kultuuripärandi pikaajaline säilimine ei ole tagatud, kuna
alati ei kasutata säilitamiseks õiget tehnoloogiat ega säilitusformaate
(kandjaid). Mäluasutustes (sealhulgas ka määratud kompetentsikeskustes)
napib nii vahendeid kui ka oskusteavet digitaalse säilitamise
korraldamiseks. Sageli kasutatakse säilitamiseks kirjutatavaid optilisi
kettaid (CD, DVD) ja kontori serveri kõvakettaid, mis ei sobi
pikaajaliseks digitaalseks säilitamiseks.
Pikalt planeeriti riigis digiteeritud materjali pikaajaliseks
säilitamiseks keskse hoidla loomise vajadusest, sest kõigil üksikutel
asutustel pole mõistlik ega ka võimalik omaette digitaalarhiivi luua. 2008.
aasta mais sõlmis Kultuuriministeerium Eesti Rahvusringhäälinguga
lepingu, mille kohaselt riik finantseeris täiendavalt osa rahvusringhäälingu digitaalarhiivi seadmete ostu mahus 100 terabaiti. Keskseid
säilitusvõimalusi saavad lepingu järgi kasutada Eesti Rahvusraamatukogu, Ennistuskoda Kanut, Eesti Kunstimuuseum ja Eesti Rahva
Muuseum. 2008. aasta lõpuks olid seadmed hangitud ja hoidla
käivitumas. Kultuuriministeeriumi ja Eesti Rahvusringhäälingu vaheline
leping käsitleb ainult ühekordset finantseeringut, kohustuste edasine
jaotus ning arendusperspektiiv ei ole selge.
Keskne hoidla põhineb küll sobival tehnoloogial ning mahutab
kompetentsikeskustes praeguseks digiteeritud materjali, kuid vajab juba
lähiajal olulist laiendamist. Arvestades mäluasutustes säilitatava
kultuuripärandi mahukust, võimalikku digiteerimise tempot ja ka
tänapäeval juba digitaalsena sündivat kultuuripärandit, jääb hoidlast aga
tõenäoliselt juba lähiaastail väheks. Samuti ei ole keskse digitaalhoidla
puhul lahendatud küsimus, kus teises geograafilises punktis säilitada
varunduskoopiaid.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimissest 2008. aastal

221. Senised uuriingud, mille põhjal ühtse
et hoidlat planneeriti, ei olee
piisaavad. Kultuuuriministeeriu
umi 2006. aaastal tellitud analüüsis
„Võõimalused kuultuuripärand
di digitaalse arhiivi
a
loomiiseks” hindab
b ekspert
digitaalse ainesee mahuks Eessti mäluasutuustes ca 12 T
TB (2008. aastal oli
mahht suurematess mäluasutusstes tegelikullt juba läheneemas 80 TB--le ja
viitaab sellele, et mahu poolesst kasvab lähhiajal ilmselt audiovisuaaalsete
mateerjalide hulkk ning moodu
ustab 2010. aastaks
a
kolm
mveerandi dig
gitaalsest
aineesest.

Jooniis 9. Ülevaade vajalikust
v
ja olem
masolevast digittaalse säilitamise mahtust (PB)
14,28
8

Vaata virtuaalseidd näituseid siit:
www.virtuaalmuuseum.ee

4,76

0,1
Prognoositav vajalik
Prognoositavv vajalik
hiaastatel sääilitusmaht läh
hiaastatel
kogumaht läh
koos varundusega
Vaatta ja telli pilte Eesti Kunstimuuseumi
koguudest siit: http://diggikogu.ekm.ee/

Olemasolev keskse
k
hoidla maht

Allikas: Riigikontrroll Kultuuriministeerium
mi andmete põhjal

Arvestades, et Eesti Rah
hva Muuseum
m on saanud eurotoetust
3D-skanneri soeetamiseks ja asub
a
seda jubba lähiajal inntensiivselt kasutama
k
ningg Eesti Rahvuusringhääling asub pärasst asjakohastee kokkulepette
sõlm
mimist digiteeerima ka Eessti Rahva Muuuseumi film
miarhiivi (maahuga
116,25 TB), ei pruugi
p
praegu
usest hoidlasst juba lähem
ma aasta jooksul
piisaata. Riigikonntrolli tellitud
d eksperdiarvvamusest sellgub, et kui Eesti
E
Rahhvusringhääliingu uued dig
giteerimisvõõimalused (fillmiskanner)
rakeenduvad lähiajal kõikidelle mäluasutustele, vajatakkse lähiaastatel
pikaaajaliseks säiilitamiseks mahtu
m
vähem
malt 4,76 PB. Kuna digitaaalse
säiliitamise korraal peaks kind
dlasti materjaali säilitama kkahes geograaafilises
punkktis ja ka määluasutuses endas,
e
siis tulleb maht korrrutada kolmeega.
Taoline ligikauddnegi arvestu
us näitab, et digitaalhoidla
d
ate maht peaaks
olem
ma ca 14,28 PB.
P
222.

Digitteeritud kultuuuripärandi kättesaadavus
k
se parandam
mine aitaks
suurrendada päraandi kasutamist
Kasuta virtuaalset arhiivi uurimissaali siin:
http://www.ra.ee//vau/

Praegu saab digiteeritud kultuuripäraandit lihtsalt ja tänapäevaaste
vaheenditega (ka võrgupõhiseelt) veel väheeses mahus kkätte ja kasuttada.
Planneeritud ühtse juurdepäässuportaali looomine ei ole siiani õnnestunud.
Käivvitunud või käivitumas
k
on
o üksikud põõnevad projeektid.
223.

Eesti osaleb Rahvusraam
matukogu kauudu Euroopaa Liidu
digitaalraamatukkogu initsiatiiivis Europeaana (vt http:///dev.europeaana.eu/),
224.

R
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mille eesmärgiks on teha digiteeritud kultuuripärand kättesaadavaks ühise
mitmekeelse juurdepääsupunkti kaudu, mis võimaldaks Euroopa
hajutatud – eri organisatsioonide eri kohtades hoitava – digitaalse
kultuuripärandi sidusotsingut. Riigikontrollile teadaolevalt ei ole Eesti
veel otsustanud omapoolset rahalist panust projekti.
Riigikontrolli hinnangul on laialdasel kultuuripärandi digiteerimisel
mõte ainult siis, kui tagatakse sellele pärandile lihtne juurdepääs ning
avalikkust teavitatakse aktiivselt pakutavatest võimalustest. Ka
olemasolevad võimalused vajaksid laiemat propageerimist, et soodustada
digiteeritud kultuuripärandi kasutamist näiteks hariduslikel ja
loomemajanduslikel eesmärkidel.

225.
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Sisekontrollisüsteemide toimimine isikuandmete kaitse
tagamisel
Eestit peetakse edukaks e-riigiks, kus on õnnestunud juurutada
hulganisti uuenduslikke e-teenuseid. Ulatuslikud andmekogud ja
tänapäevased infotöötlusvahendid hõlbustavad ametnike tööd ja
võimaldavad inimestele kiiremat, mugavamat ja üldjuhul nende jaoks ka
odavamat teenust.

226.

Isikuandmed on mis tahes andmed
tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku
kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või
millises vormis need andmed on.

227.

Isikuandmete töötlemine on iga
isikuandmetega tehtav toiming, sh
kogumine, säilitamine, vaatamine,
muutmine, avalikustamine, juurdepääsu
võimaldamine, edastamine, kustutamine.

228.

Avalikkuse ette on aeg-ajalt jõudnud teavet, et andmekogudes olevaid
andmeid on ebaseaduslikult vaadatud või on toimunud muud väiksema
kaaluga intsidendid. Õnneks ei ole need e-riigi ja e-teenuste suhtes üldist
umbusku tekitanud. Isikuandmete lekkimise tagajärjeks võib aga halvimal
juhul olla isikuvastane kuritegu, identiteedivargus, laenu või kindlustuse
kallinemine jms. Esimene suurem infosüsteemide kokkuvarisemine või
tundlike andmete leke võib avalikkuse usalduse järsult murda, see
omakorda aga tähendab e-riigi arengus tagasilööke, mida mitmed teised
riigid on juba kogenud.
Riigikontroll analüüsis riigi seitsme andmekogu põhjal, kuidas
toimivad isikuandmete õigsuse ja säilimise tagamiseks ning nende
lekkimise vältimiseks rakendatavad sisekontrollisüsteemid. Uuritud
andmekogud olid järgmised: riiklik liiklusregister, isikut tõendavate
dokumentide andmekogu, Eesti hariduse infosüsteem, maksukohustuslaste register, riikliku pensionikindlustuse register, kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklik register ja rahvastikuregister.
Auditi eesmärk oli juhtida tähelepanu sellele, et e-riigis ei piisa ainult
heade infosüsteemide rajamisest, vaid andmetöötlejail tuleb luua ka
toimingud, mis tagavad isikuandmete eesmärgipärase kasutamise.

229. Selgus, et mitme andmekogu sisekontrollisüsteemis on olulisi
puudujääke ning seega puudub kindlus, et riigi andmekogudes on
inimeste andmed kuritarvituste eest piisavalt hästi kaitstud. Olukorda on
võimalik parandada võrdlemisi kiiresti ja see ei nõua suuri kulutusi,
peamine on teadvustada vajadus andmekogusid tõhusalt kaitsta.

Sisekontrollisüsteemide nõrgim koht on järelevalve andmete kasutajate üle
230.

Andmekogu vastutav töötleja on
andmekogu eest vastutav asutus, kes
peab andmekogu ise või annab selle
ülesande haldusakti või lepinguga
volitatud töötlejale edasi.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Sisekontrolli valdkonnas analüüsiti,
■

kas ametnike juurdepääsuõigus andmekogudele on
dokumenteeritud ja volitamata juurdepääs infotehnoloogiliselt
välistatud.

■

kas kõigist inimeste andmetega tehtud toimingutest talletub jälg,
s.o logi, mis võimaldab tagantjärele kindlaks teha, kellelt, millal
ja millistele isikuandmetele andmetöötlussüsteemis juurdepääs
saadi.

■

kas andmekogu vastutav töötleja analüüsib regulaarselt
isikuandmete päringuid ning andmete muutmisi nii oma asutuse
ametnike kui ka väliste andmekasutajate osas.
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231. Selgus, et sisekontrollisüsteemide nõrgim koht on järelevalve
andmete kasutajate üle: logifaile isikuandmete töötlemise kohta ei
säilitata ega analüüsita järjekindlalt, mistõttu andmete õigusvastane
vaatamine, muutmine, edastamine jmt ei ole piisava kindlusega
välistatud. Ainult üksikud andmekogude haldajad (näiteks Siseministeerium rahvastikuregistris ja Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslaste registris) on teinud süstemaatilist järelevalvet isikuandmete
töötlemise põhjendatuse üle ning on tuvastanud ka rikkumisi. Kuna
enamik andmekogude haldajaid järelevalvet ei tee, pole teada
isikuandmete ebaseadusliku vaatamise, edastamise jmt tegelik ulatus.

Mitmel juhul on andmekogu haldaja, sõlmides kasutuslepinguid
väliste andmekasutajatega, delegeerinud neile ka kohustuse tagada, et
nende asutuse töötajad isikuandmeid turvaliselt ja eesmärgipäraselt
kasutaks. See on kiiduväärne, kuid kõik vaatlusaluste andmekogude
haldajad ei ole tundnud huvi nende kohustuste täitmise vastu. Paraku ei
kontrolli asutused üldjuhul, kes nende ametnikest kasutavad teise asutuse
andmekogu, ega ka seda, et ametnikud kasutaksid seda eesmärgipäraselt.
Käsitletud 15 kohalikust omavalitsusest oli vaid üks kontrollinud, kas
tema ametnikud on töödelnud andmeid põhjendatult, ja sedagi vaid ainult
ühe andmekogu asjus.

232.

Logifailide säilitamise
tähtaegu pole kindlaks
määratud

Auditi tulemusel ilmnes, et andmekogude haldajad ei ole otsustanud,
kui kaua on mõistlik ja vajalik säilitada isikuandmete töötlemise
elektroonilist jälge. Õigusaktidest on võimalik välja lugeda andmeliikide
säilitamiseks erinevaid tähtaegu. Ehkki iga andmekogu haldaja pädevuses
on määrata säilitamistähtaegu andmetele, sealhulgas ka logifailidele,
oleks Riigikontrolli hinnangul vaja küsimusse selgust tuua. Üks võimalus
oleks Andmekaitse Inspektsioonil koostada juhend, mis selgitab, miks ja
kui kaua on vaja isikuandmete töötlemisest jäävaid logisid säilitada.
Juhend peab sisaldama selgeid, igapäevases praktikas rakendatavaid
reegleid. Isikuandmete kaitse nõudeid tuleb tõlgendada mõistlikult,
kaitstes inimese eraelu puutumatust, aga samas mitte takistades
demokraatliku ühiskonna normaalset toimimist. Ka logifailide säilitamise
tähtajad peaksid olema optimaalsed: ühelt poolt mitte koormama
põhjendamatult mäluressursse, kuid teisalt silmas pidama isikuandmete
kuritarvitamisega seotud süütegude aegumise tähtaegu.

233.

Riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme ei ole ettenähtud ajaks kasutusele
võetud
Infoturbenõuded andmekogudele ja nende vastutavatele töötlejatele
tulenevad isikuandmete kaitse seadusest ning avaliku teabe seadusest.
Viimane kohustab rakendama riigi ja kohalike andmekogude pidamisel
riigi infosüsteemi kindlustavaid süsteeme. Andmete kaitse seisukohalt on
eriti oluline kasutada andmekogude pidamisel infosüsteemide
kolmeastmelise etalonturbe süsteemi (ISKE), infosüsteemide turvalist
andmevahetuskihti (X-tee) ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi (RIHA)11.

234.

11

Vt lisaks Vabariigi Valitsuse määruseid infosüsteemide turvameetmete
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?&id=12901110), infosüsteemide andmevahetuskihi
(https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?&id=12956835) ja riigi infosüsteemi
haldussüsteemi (https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?&id=12933746) kohta.
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Kas teadsite, et
riigi infosüsteemi kindlustavad süsteemid
võimaldavad ühtlustada andmekogude
haldamist ning vahetada andmeid
efektiivsemalt.

Juba aastaid tagasi püstitatud eesmärkidele vaatamata on praeguseks
avaliku teabe seaduses nimetatud süsteeme rakendatud ainult osaliselt.
Hiljemalt 1. juuliks 2008 pidid kõik andmekogud kasutusele võtma
infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteemi, et tagada andmete
kättesaadavus ning nende kaitse volitamata avalikustamise ja muutmise
eest, kuid enamik andmekogudest ei ole püsinud seadusega etteantud
graafikus. Ka andmevahetuskiht X-tee on seni kasutusele võetud vaid
osaliselt ning kõiki andmekogusid ei ole registreeritud riigi infosüsteemi
haldussüsteemis. See, et andmete töötlemisel ei kasutata kindlustavaid
süsteeme täiel määral, ei võimalda parimal viisil kontrollida
andmevahetust ja andmete õiguspärast kasutamist.

235.

Infotehnoloogiliselt ei ole välistatud võimalus kasutada juurdepääsuõigusi
ühiselt
Kuivõrd riigi andmekogudes olevate isikuandmete ebaseaduslik
vaatamine, edastamine, muutmine jmt on karistatav, on oluline tagada, et
andmetöötlusest jäänud logifail näitab, kes andmeid töötles. See on aga
võimalik üksnes siis, kui juurdepääsuõigus on tõepoolest isiklik ja seda
saab kasutada vaid see ametnik, kellele juurdepääs anti. Samuti tuleb
jälgida, et iga ametnik saaks juurdepääsu vaid nendele andmetele, millele
tal tööülesannete täitmiseks tõesti on vaja juurde pääseda.

236.

Auditi käigus ilmnes, et osal andmekogudest on endiselt olemas
võimalus ühe ja sama kasutajakonto kaudu samal ajal enam kui ühest
arvutist süsteemi siseneda. Juurdepääsuõiguste ühise kasutamise juhud
ilmnesid ka valdades ja linnades, kus mitmel juhul oli andmekogudele
juurdepääsuõigust omav ametnik teinud andmekogust päringuid ka oma
kolleegide palvel, kuid ei talletanud infot selle kohta, kelle taotlusel ja
miks päring vajalik oli. Selline olukord ei võimalda tagantjärele tuvastada
(või teeb tuvastamise väga keeruliseks) ega vastutusele võtta ametnikku,
kes andmeid põhjendamatult on vaadanud. Samuti ei piirata alati
andmetele juurdepääsu nõnda, et juurde pääsetakse ainult tööülesanneteks
otseselt vajalikele andmetele. Esines juhtumeid, kus ametniku
andmetöötlemisõigused (nt ainult andmete vaatamine või ka andmete
lisamine või kustutamine) olid laiemad, kui tööülesannete täitmiseks
tarvilik.

237.

Andmebaasidesse logimiseks
tuleks kasutada ID-kaarti,
kuid seda võimalust ei
kasutata nii palju, kui võiks

238. Järjest enam tuvastatakse andmekogudes kasutajaid ID-kaardi põhjal
(kaitseväeteenistuskohustuslike Eesti kodanike riiklik register, isikut
tõendavate dokumentide andmekogu) või ollakse ID-kaardi põhisele
tuvastamisele üle minemas (Eesti hariduse infosüsteem, rahvastikuregister). Andmekogu kasutamise õiguste sidumine konkreetse isikuga,
kes saab registrisse sisse logida vaid ID-kaardiga, välistab kahest arvutist
samal ajal andmekogusse sisenemise ning vähendab oluliselt võimalust,
et keegi teine logib kasutaja teadmata andmekogusse ning teeb tema nime
all päringuid.

Riigikontrolli hinnangul peaksid andmekogude haldajad, eelkõige
just väliste kasutajate jaoks, tegema kohustuslikuks ID-kaardi kasutamise
ning võimaldama juurdepääsu andmekogule vaid turvalise andmevahetuskihi X-tee kaudu. X-tee võimaldab jälgida piisava täpsusega
väliste kasutajate päringuid ning kahtluse korral nende logide põhjal
väliselt andmetöötlejalt küsida, kas nende mõni konkreetne päring oli
põhjendatud või mitte.

239.
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Delikaatseid isikuandmeid ei töödelda sageli seaduslikult
Delikaatsed isikuandmed on nt terviseja geeniandmed, sõrmejälg, silmaiirise
kujutis, andmed seksuaalelu kohta jmt.

240.

Vallad, linnad ja haridusasutused registreerivad end
harva delikaatsete
isikuandmete töötlejatena

241.

Euroopa Liidu andmekaitsedirektiivi järgi peavad liikmesriigid
üldjuhul keelama delikaatsete isikuandmete töötlemise. Neid andmeid
tohib kasutada vaid loetletud erandjuhtudel ja tehes seda turvaliselt.
Näiteks terviseandmeid tohib töödelda vaid isik, kellel on kohustus
ametisaladust hoida. Mõistagi tuleb selliste andmete töötlemisel
maandada nii tehnilised kui ka inimesest tulenevad riskid. Seega peab
enne delikaatsete isikuandmete töötlemise algust olema loodud piisavalt
turvaline infotehnoloogiline keskkond, samuti tuleb andmetega kokku
puutuvaid isikuid teavitada nende vastutusest. Isikuandmete kaitse seadus
kohustab registreerima delikaatsete isikuandmete töötlemise Andmekaitse
Inspektsioonis või määrama konkreetse vastutava isiku, kes delikaatsete
isikuandmete töötlemise turvanõuete täitmist hindab ja tagab.
Auditi käigus selgus, et riiklikku pensionikindlustuse registrit
kasutavad hulgaliselt valla- ja linnavalitsused ning Eesti hariduse
infosüsteemi lisaks ka haridusasutused. Kasutajatel on juurdepääs ka
delikaatsetele isikuandmetele, kuid enamasti pole nad registreerinud end
delikaatsete isikuandmete töötlejateks ega teavitanud Andmekaitse
Inspektsiooni isikuandmete kaitse eest vastutava isiku määramisest. Nii
oli 2008. aasta septembri alguse seisuga registreeritud vaid 43
haridusasutust sadadest omataolistest ning 14 valda ja linna 227st.
Hariduse infosüsteemi haldajad on korduvalt informeerinud kasutajaid
delikaatsete isikuandmete töötlemise erilistest nõuetest. Üleskutsega
tagada andmete kasutamiseks vajalik turvatase ning kasutajate isiklik
vastutus, sh teha korda isikuandmete töötlemise dokumentatsioon,
pöördus käesoleval aastal koolide poole ka Andmekaitse Inspektsioon.
Urmas Nemvalts,
Postimees

Riigikontrolli hinnangul peab andmekogu haldaja enne delikaatsetele
isikuandmetele juurdepääsu võimaldamist kontrollima, kas juurdepääsu
taotleja on määranud isikuandmete kaitse eest vastutava isiku või
registreerinud end Andmekaitse Inspektsioonis delikaatsete isikuandmete
töötlejana. Enamikul vaadeldud viieteistkümnest kohalikust
omavalitsusest ei olnud asutusesisest infoturbe korda ning auditis
vaadeldud andmekogude kasutamist reguleerisid vaid andmekogu
haldajatega sõlmitud lepingud. Seetõttu puudub ka veendumus, et
isikuandmete kaitse on läbi mõeldud ja efektiivselt korraldatud.

242.
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Inimeste juurdepääsu teabele, kuidas tema isikuandmeid on kasutatud, on
vaja parandada
Inimestel puudub mugav
võimalus kontrollida enda
kohta kogutud andmete
kasutamist

Andmekogudesse kogutavate andmete turvamiseks peavad kõik
osapooled, st lisaks andmete töötlejatele ka inimesed ise, olema teadlikud
isikuandmete kuritarvitamise ohtudest ja isikuandmete kaitse meetmetest.
Audit toonitab üksikisiku rolli tähtsust. Inimesel on seadusjärgne õigus
kontrollida enda kohta talletatud infot ning kontrollimise eesmärgiks on
muuta ta ise üheks lüliks isikuandmete kaitse ahelas. Selle eesmärgi
saavutamiseks tuleks luua inimesele mugavad võimalused kontrollida,
milliseid andmeid on tema kohta kogutud ning kes on neid andmeid
vaadanud või muul viisil töödelnud. Riigikontroll soovitas riigiasutustel
muuta riigiportaali vahendusel need andmed inimese jaoks
elektrooniliselt kättesaadavaks.

243.

Inimestel on võimalik saada ülevaade andmetest, mida riik on nende
kohta kogunud, kuid puuduvad mugavad võimalused kontrollida, kas
ametnikud on neid andmeid kasutanud põhjendatult. Inimene võib esitada
teabenõude, et teada saada, kes, millal ja miks on tema isikuandmeid
vaadanud, kuid praktikas kasutatakse seda võimalust harva ning seetõttu
ei ole riigiasutused piisavalt panustanud infotehnoloogiliste vahendite
loomisele, mis hõlbustaks teabenõuetele vastamist, rääkimata
lahendusest, kus riigiportaali sisenedes saab isik näha, kas ja milleks tema
andmeid on kasutatud.

244.

Kui inimene küsib teabenõudes ka päringu põhjust, siis praegusel
hetkel kulub asutusel palju aega, et seostada andmete vaatamine
konkreetse toimingu või menetlusega, sest põhjuseid tuleb otsida sageli
dokumendiregistrist ning päringud ja nende aluseks olnud või nende
alusel koostatud dokumendid ei ole omavahel seostatud. Infotehniliselt
oleks probleemi võimalik lahendada, kui panna päringu tegijale kohustus
fikseerida päringu tegemise põhjus. Positiivse algatusena on
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet loonud lahenduse, kus inimestel on
võimalus elektrooniliselt vaadata, kes ja millal on nende kohta kogutud
andmeid vaadanud, kuigi see lahendus ei kajasta hetkel kõigi
andmekasutajate tehtud päringuid.

245.

Andmete töötlemise põhjust
on tagantjärele raske välja
selgitada

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Riigikontroll soovitas osal vaadeldud andmekogudest täiendada
andmekogude logimistoiminguid, et tagada sellega piisav hulk logifaile
isikuandmete töötlemise kohta ning seega inimesele võimalus saada
teavet, miks ja kes on tema isikuandmeid kasutanud. Vastutavale
töötlejale annab piisava hulga logifailide olemasolu võimaluse teha
järelevalvet andmete töötlemise üle ja selgitada kuritarvituse ilmnemisel
süüdlane välja. See, kui inimene saab ise kiirelt ja mugavalt kontrollida
oma andmeid ja nende kohta tehtud päringuid, annab täiendava võimaluse
kontrollida isikuandmete töötlemise eesmärgipärasust.

246.
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247. Kokkuvõtlikult tuleb tõdeda, et tehnoloogiliselt oleme astunud uude
ajastusse, kus võime rääkida ühisest andmeruumist, ühisest
teenusteruumist jms. Õiguslikult ja halduslikult on aga säilinud
valdkondlik jaotus. See vastuolu toob kaasa vajaduse iga valdkonna töö
korraldamisel arvestada kõigi võimalike mõjuritega (inimeste
põhiõiguste, õiguskeskkonna, infotehnoloogiliste võimaluste,
rahanduspoliitiliste kaalutluste jmt) ning optimaalselt piiritleda kõigi
osapoolte õigused ja kohustused.

Enamik auditeerituid nõustus Riigikontrolli soovitustega. Osa auditi
käigus ilmnenud probleemidest leidis lahenduse juba enne auditi
lõppemist. Samas oldi eriarvamusel, kuidas reguleerida isikuandmete
töötlemise vastutust andmekogu vastutava töötleja ja väliste kasutajate
vahel.

248.
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III. Tähelepanekud kohalike
omavalitsuste kohta
Regionaalminister ei ole
kasutanud ära võimalusi
omavalitsusi arendada

249. Riigikontroll jätkas 2008. aastal kohalike omavalitsuste probleemide
analüüsimist, pöörates enam tähelepanu omavalitsustele (edaspidi ka
KOV) seadusega pandud ülesannete täitmisele. Riigikontroll leiab, et
KOVide panuse ja oskuste suurendamine eri valdkondades peab olema
riigi huvide keskmes. Riigikontroll on seisukohal, et regionaalministri
positsioon Vabariigi Valitsuses kohaliku omavalitsuse arendajana loob
eelduse omavalitsuste vajaduste väljaselgitamiseks ja lahenduste
väljatöötamiseks ning riigis eri tasandite koostööks. Praegu ei ole seda
võimalust ära kasutatud. Eelkõige jääb puudu koordineerivast rollist ja
olulistest otsustest, mistõttu tuleb jätkuvalt tõdeda, et objektiivsete
põhjuste tõttu ei olegi suurel osal kohalikest omavalitsustest võimalik
täita neile seadusega pandud ülesandeid.

Maavalitsuste rolli
määramatus muudab nad
nõrgaks

250. Riigi tuge peaksid kohapeal omavalitsustele pakkuma maavalitsused,
need aga on aasta-aastalt devalveerunud. Maavalitsuste nõrkuse
põhjuseks on see, et pikka aega on kestnud nende tasalülitamine,
maavanema ametikoht on politiseeritud ning tema rollil puuduvad selged
eesmärgid.
Urmas Nemvalts,
Postimees

Majanduskriisi mõju näitab üha teravamalt vajadust põhimõtteliste
muudatuste järele. Veel 2008. aasta keskel valitses mõnes valdkonnas
tööjõupuudus ja soodsad ajad töövõtjatele tähendasid soodsaid aegu ka
kohalikele omavalitsustele, sest nende rahakoti sisust, kui jätta kõrvale
toetused, tuleb ligi kolmveerand töötajate maksudest. Pööre
halvenemisele jõudis omavalitsusteni äkiliselt, nii riigi eelarvepoliitika
muutmise tõttu kui ka järjest enam tööpuudusest tingitud maksuraha
kokku kuivamise tõttu. Võrreldes 2008. aasta I poolaastaga tõi 2009.
aasta sama periood viiele omavalitsusele kuuest rahakotti vähem raha,
maksutulu vähenes seejuures 98% omavalitsustel.

251.

252. Enamikul omavalitsustest jäi tulude langus 20% piiridesse. Võrreldes
suuremate KOVidega on väiksemate, kuni 3000 elanikuga KOVide
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hulgas märgatavalt rohkem selliseid, kus maksutulud on keskmiselt
rohkem vähenenud, kui need olid aasta tagasi.
Sellele vaatamata ei olnud 2009. aasta keskel paljud KOVid sellele
veel tegudega vastanud. Riigikontrolli prognoosi kohaselt, mis toetub
2008. aasta tegelikele tuludele, peaks kavandatavaid tulusid vähenemise
suunas korrigeerima veel tervelt kolmandik omavalitsusi.

253.

Eurotoetuste tõrgeteta kasutamine muutub üha raskemaks. Siiani on
perioodi 2007–2013 toetusi KOVide vahel ära jagatud ligikaudu 4,3
miljardit krooni ja jagamata on rohkem kui 1,6 miljardit krooni. Nendele
lisandub veel toetus veemajandusprojektidele summas 6,4 miljardit
krooni. Olenemata sellest, et omafinantseeringu minimaalseks määraks
on seatud 15%, on keskmiseks kujunenud 23%. Sellisel eeldusel peavad
KOVid omalt poolt toetusele juurde lisama ligikaudu 1,4 miljardit krooni.
Kuid vaid pisut üle poole (60%) europrojektidest (ca 200) on käivitunud,
ülejäänud 40% osas ei ole eurotoetust suudetud veel kasutusele võtta.
Venimist põhjustab nii liigne bürokraatia kui ka puuduv
omafinantseering. Kahjuks ei ole üksikuks erandiks näited, et 2008. aastal
ära jagatud eurotoetust plaanitakse kasutama hakata alles selle aasta lõpus
ja/või 2010. aastal. Eurotoetuse kasutamist edasi lükates võivad KOVid
rahast aga hoopiski ilma jääda.

254.

255. Olukord on kurb ka seetõttu, et veerand KOVidest, kes olid edukad
projektirahade taotlejad, peab nüüd omafinantseeringu suutma tagada
mitmele (2−4) europrojektile. Loa omafinantseeringu tagamiseks aga
laenu võtta saavad KOVid, kelle võlakoormus jääb seaduses lubatud
piiridesse. Rahandusministeeriumilt on laenuvõtuks loa saanud üle 80
KOVi, laenu soovijaid on olnud rohkem. KOVid, kelle võlakoormus
ületab lubatud piiri, võivad suu laenust puhtaks pühkida. Lubatud piiri oli
2008. aasta lõpu seisuga ületanud 12 KOVi ja teist sama palju oli sellele
väga lähedal. 2009. aasta tulude pidev vähenemine on seadnud kahtluse
alla ka nende KOVide olukorra, kellel varem probleeme ei olnud.

Kulusid ei ole piisavalt
korrigeeritud

Võrreldes 2008. aasta I poolaastaga oli 2009. aasta samal perioodil
oluliselt lisandunud KOVe, kus on ära kasutatud enam kui pool
eelarveaastaks ettenähtud rahast. 2008. aastal oli selliste omavalitsuste
osakaal 15%, tänavu aga 50%. Võrreldes aastataguse ajaga oli 2009. aasta
I poolaasta lõppedes tulusid ületavate kuludega KOVide arv (45%)
kasvanud rohkem kui kaks korda. Enamasti on puudujääk kaetud
varasematel perioodidel tekkinud jäägi arvel, mis KOVides seetõttu ka
kiiresti kokku kuivab.

256.

257. Enamasti on vähendatud majandamiskulusid (84% KOVidest) ning
investeeringuid (59% KOVidest). Palkasid on valmis kärpima juba
vähem KOVisid (42% KOVidest).

Oht saada tõsiseid tagasilööke tulubaasi drastilise vähenemise tõttu ja
muutuda seeläbi tegutsemisvõimetuks varitseb eriti neid väikseid
omavalitsusi, kus enamik vallaelanikest töötab valla ainsas ettevõttes.
Suuremas omavalitsuses on võimalus maandada ühe ettevõtte pankrotist
tulenevaid riske ja mõjusid oluliselt suurem.
258.

Valmisolek omavalitsuste
reformiks jäi realiseerimata
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Kahjuks jäi riigil ka sel aastal realiseerimata paljude omavalitsuste ja
suure osa ühiskonna potentsiaalne valmisolek valdade ja linnade arvu
vähendamiseks otsuseid vastu võtta. Nimelt esitas regionaalminister Siim

259.
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Valmar Kiisler 5. märtsil 2009 valitsuskabinetile haldusterritoriaalse
korralduse reformi seaduse eelnõu, mille eesmärgiks on tagada KOVide
majanduslik toimetulek ja paremad avalikud teenused elanikele. Selleks
kavandati liita vallad ja linnad senistes maakonna piirides. Liitumise
tulemusena moodustuva KOVi minimaalseks suuruseks oli plaanitud
vähemalt 25 000 elanikku. Eelnõu esitamise aeg oleks juba 2009. aasta
kohalike valimiste käigus võimaldanud maksimumprogrammina reform
ellu viia. Eelnõus oli arvestatud ka, et kui Vabariigi Valitsus nii kiire
tempoga liikuda ei suuda, annaks seadus järgmise võimaluse teha reform
ja korraldada kohaliku omavalitsuse volikogu vahevalimised koos 2011.
aasta Riigikogu valimistega.
260. Valitsuskabinet otsustas, et regionaalministril tuleb eelnõu esitada
arutamiseks ning ettepanekute ja arvamuse esitamiseks Riigikogu
fraktsioonidele. Reformierakonna fraktsioon tunnustas küll püüdu
halduskorralduses midagi ette võtta, kuid pidas regionaalministri plaani
täiesti ebaõnnestunuks. Reformierakond pakkus välja oma seisukoha, et
Eesti peaks haldusreformi protsessis rakendama Põhjamaade (Taani,
Soome) mudelit, mis eeldaks olemasolevale kavale alternatiivide
esitamist, laia kaasatust ning kindlat ajakava. Reformierakond pidas
vajalikuks, et erakondadevahelisele kokkuleppele haldusreformi
läbiviimiseks kirjutataks alla veel 2009. aasta jooksul.

Kuna reformikava ei leidnud fraktsioonide piisavat toetust, pidi
regionaalminister juunikuus Riigikogu ees kõneldes tunnistama, et
reformiettepanekuid ei ole enam võimalik enne kohaliku omavalitsuse
volikogu valimisi 2009. aasta oktoobris teha, kuid järgmisi samme
reformi suunas on ta juba ette valmistamas.

261.

262. Riigimehelikke otsuseid ei tohiks pärssida see, et riigi ja kohaliku
tasandi võim on kohati omavahel tihedalt seotud. Et reformid toimuks,
tuleb kõrvale heita hirm teha ebapopulaarseid otsuseid ja seetõttu kaotada
toetust kohalike nn poliitikute seas, samuti ei tohiks mõjuteguriks olla
võimalik jõujoonte muutumine ühe või teise lahenduse valikul.

Reaalne elu on näidanud, et mõtteviis, mis näeb ainult kitsaid
üksikhuve, takistab oluliselt suuremate ning tugevamate KOVide
ühinemisi. Seega ei ole iseregulatsiooni teel kohalike omavalitsuste
vähendamine osutunud tulemuslikuks. Riigikontroll on omavalitsustel
soovitanud teha rohkem ka omavahelist koostööd. Paraku on nii huvid,
potentsiaal kui ka ressursid riigisiseselt jaotunud pöördumatult
ebaühtlaselt. Probleemid ja erinevused pigem süvenevad.
Halduskorralduse laskmine isevoolu teed on mõnel pool olnud aga hoopis
kahjulik – süsteemitu ja eklektilise ühinemise tõttu on tekkinud uusi
alasid, mis ei järgi tõmbeloogikat.

263.

Professionaalne
kompetentsus tuleks
koondada keskusesse,
teenuse osutamine viia
inimestele lähemale
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Vajalik on, et kohaliku võimu tasand kui inimestele lähim avalik
võim oleks tugev ja suudaks pakkuda toetust ja abi nendele, kes seda
kõige enam vajavad. Teenuste osutamiseks inimestele võimalikult lähedal
saab kasutusele võtta teeninduspunktid. Kogukondlikku identiteeti
kandvat tegevust, mis enamasti toimub küla(de) vm piirkonna, mitte
kohaliku omavalitsuse territooriumi ulatuses, tuleb kõigiti toetada ja
ergutada. Samas ei maksa panna võrdusmärki kogukondliku aktiivsuse,
seltsielu elamise võimalikkuse ning administratiivse keskuse kui suure
hulga keeruliste funktsioonide täitmise vahele.

264.
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Möödunud perioodil uuris Riigikontroll KOVide võimekust tegutseda
järelevalveasutusena ning kontrollida ja teha järelevalvet enda asutuste ja
ametiisikute tegevuse üle. Lisaks olid vaatluse all valla ja linna
territooriumi ruumilise arengu suunamise probleemid. Kõigis auditites oli
hõlmatud suuremat rühma KOVe, eesmärgiga üldistada tehtud
tähelepanekuid ja järeldusi kõikidele valdadele ja linnadele. Senised
kogemused näitavad, et sel meetodil tehtud järeldusi aktsepteerivad nii
KOVid, nende esindusorganisatsioonid kui ka ministeeriumid.

265.

Kinnituseks, et väiksemates omavalitsustes puuduvad eeldused neile
pandud ülesandeid hästi täita, esitab Riigikontroll mõned tähelepanekud
selle kohta, et lahendamata probleemid ja suutmatus süsteemi muutvaid
otsuseid vastu võtta ning ootamatud majandusraskused võivad halba
olukorda veelgi süvendada.

266.

Järelevalve tegemine ja väärtegude menetlemine käib üle jõu
Avaliku võimu ühe osana on omavalitsusorganitel kohustus
reageerida, kui õigusnormi ei järgita. Järelevalve on omavalitsusorgani
kontroll teise juriidilise või füüsilise isiku tegevuse õiguspärasuse üle.
Selle tegevuse õiguslikud alused lähtuvad seadustest, milles riik on
omavalitsustele andnud järelevalvefunktsiooni.

Enamik kohalikke
omavalitsusi on võimetud
süsteemset järelevalvet
tegema

267.

Kas teadsite, et

268. Eri seaduste kohaselt on valla- või linnavalitsus enamasti ka üks
paljudest väärtegude kohtuvälistest menetlejatest, kellel on õigus ja
väärteo asjaolude teatavaks saamisel kohustus väärteoasja menetleda. Nii
haldus- kui ka väärteomenetluses kehtib asja menetlevate asutuste
paljususe korral sama põhimõte: haldusmenetluses kuulub menetlemine
selle haldusorgani pädevusse, kellele said esimesena teatavaks menetlust
tinginud asjaolud, ja väärteomenetluses selle asutuse pädevusse, kes
sooritas esimese menetlustoimingu. Väärteole viitavate asjaolude
selgumisel aga on KOVil kohustus alustada väärteomenetlust ning võtta
rikkuja vastutusele.

omavalitsust käsitlevad järelevalve
tegijana järgmised seadused:


ehitusseadus



alkoholiseadus



kaubandustegevuse seadus



väärismetalltoodete seadus



kaugkütteseadus



jäätmeseadus



reklaamiseadus



tarbijakaitseseadus



turismiseadus



tubakaseadus



ühistranspordiseadus

Kas teadsite, et
vähemalt 22 seaduses on väärtegude
kohtuväliseks menetlejaks määratud
valla- või linnavalitsus.

Järelevalvet teeb
omavalitsuse ametnik
enamasti muude
tööülesannete kõrvalt
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269. Omavalitsustele on seadustega antud küll laiad järelevalveõigused
väga erinevates eluvaldkondades, kuid pelgalt õiguste olemasolule ei saa
rajada lootust, et omavalitsus suudab ja oskab igal alal toimida
õiguskorda kaitsva avaliku võimu tasandina. Riigikontroll on seisukohal,
et paljud kohalikud omavalitsused ei ole teadvustanud vajadust hinnata ja
ennetada ohte, mis nende tegevusvaldkondades võivad realiseeruda.

Järelevalve on mitmes omavalitsuses teisejärguline ning
ebaregulaarne tegevus. KOVid ei ole järelevalvega seotud vajadusi
arvesse võtnud oma töökorralduse kavandamisel. Enamikus auditeeritud
KOVides ei ole valla- või linnavalitsuse struktuuris moodustatud ka
ametikohti, kus ametniku tööülesandeks oleks üksnes järelevalvet teha
või väärtegusid menetleda. Järelevalvega tegelevad ametnikud on
KOVides hõivatud ka muude tööülesannetega.

270.

271. Riigikontroll leidis, et järelevalve on järjepidevam, kui ametnik ei pea
seda tegema muude tööülesannete kõrvalt. Riigikontrolli arvates ei ole
tähtis, millises vormis on korrapärased kontrollitoimingud ja nende
sagedus tööülesandena määratud (tööplaanis, ametijuhendis vms), oluline
on, et need kujuneksid järelevalvet tegeva ametniku reeglipäraseks
tegevuseks.

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009
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Peamiselt teeb omavalitsus
järelevalvet oma eeskirjade
täitmise üle
Kas teadsite, et
menetlusõiguslikke ametikohti ei ole
määratud pigem väiksemates, alla 2000
elanikuga KOVides, kus seda ei ole teinud
ca 50% KOVidest. Suurema elanike arvuga
KOVidest pole seda teinud 27%.
Allikas: Riigikontrolli küsitlus KOVidele

Kas teadsite, et
nii mõnigi KOVi ametnik peab
väärteomenetluse alustamisel oluliseks
takistuseks võimalikku konflikti kohalike
elanikega.

Väljavõte ühe vallasekretäri
vastusest Riigikontrolli
küsitlusele:
„Ei soovi valla elanikega tülitseda ja
trahvida, peame olulisemaks rahumeelset
kooseksisteerimist.

Kas teadsite, et
kõige enam on määratud
menetlusõiguslikke ametikohti
ehitusseaduse (96%) ja kohaliku
omavalitsuse korralduse seaduse (93%)
alusel, samal ajal kui väärismetalltoodete
seaduse ja maksukorralduse seaduse
alusel on seda tehtud üksnes 21%
KOVides.

Järelevalve on sageli pigem juhuslik kui reeglipärane tegevus
KOV saab järelevalvetoimingud, nende tegemise aja ja viisi valida
iseseisvalt. Tunnistades selles küsimuses KOVi iseotsustusõigust, soovib
Riigikontroll siiski rõhutada, et järelevalves on tähtis teadvustada
rikkumisi ennetavate toimingute olulisust. On üldteada, et rikkumiste
ärahoidmine on odavam kui nende tagajärgede kõrvaldamine, ning seda
tuleks järelevalve korraldamisel arvestada. Riigikontrolli arvates peaks
rikkumisi ennetav järelevalve tagama, et järelevalvatavate objektide,
nendega seotud tegevuste ning kaasnevate mõjude kohta oleks olemas
aktuaalne teave, mis loob eeldused võtta rikkumiste ärahoidmiseks
kasutusele vajalikud abinõud.

272.

Valdkonnas, kus omavalitsus on üks paljudest järelevalve tegijatest,
ei ole enamik auditeerituid järelevalvetoiminguid korraldanud.
Järelevalve toimib paremini, kui see puudutab valla- või linnavolikogu
eeskirjade täitmise kontrolli või ehitusjärelevalvet.

273.

Kuigi osade KOVide arvates on kohtuvälise menetleja ülesannete
parema täitmise eesmärgil lahenduseks võtta asjakohase pädevusega isik
tööle maakondliku omavalitsusliidu juures, ei ole see kehtiva õiguse
juures võimalik. Delegeerida väärtegude menetlemise õigus
eraõiguslikele juriidilistele isikutele, kes on juriidiliselt staatuselt ka
mittetulundusühinguna tegutsevad maakondlikud omavalitsusliidud,
keelas Riigikohtu lahend, millega tunnistati vastav säte väärteomenetluse
seadustikus põhiseaduse vastaseks ja kehtetuks.

274.

Samuti tunnistasid mõned auditeeritud KOVide ametnikud, et olles
määratud menetlusõiguslikeks isikuteks, ei ole neil tegelikult piisavalt
oskusi väärtegude menetlemiseks ega ka võimalust osaleda asjakohastel
koolitustel. Väärtegude menetlemise keerukus ning vähene oskusteave on
järelevalve korraldamisel omavalitsustes oluliseks takistuseks (nii arvas
69% küsitluses osalenud KOVidest).

275.

Arvestades eri valdkondades järelevalvet tegevate riigiasutuste
pikaajalisi kogemusi ja mitmete KOVide ametnike tõdemust, et
järelevalve tegemisel on üheks kitsaskohaks oskuste vähesus, tuleks
terviklikult analüüsida, millised oskused KOVides puuduvad ning kuidas
selle puuduse kõrvaldamisel saaks senisest paremini ära kasutada
riigiasutuste kogemust. Omavalitsusliite ja järelevalvet tegevaid
riigiasutusi kaasates tuleks välja selgitada, milles KOVide ametnikud
vajavad arendamist, ja leida võimalused neid juhendada.

276.

Allikas: Riigikontrolli küsitlus KOVidele

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009
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Joonis 10. Valdades/linnades kinnitatud loetelu ametikohtadest, mille töötajad on pädevad osalema
menetlejana kohtuvälises väärteomenetluses
Ehitusseadus
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus
Jäätmeseadus
Karistusseadustik
Alkoholiseadus
Tubakaseadus
Reklaamiseadus
Turismiseadus
Liiklusseadus
Tarbijakaitseseadus
Looduskaitseseadus
Kaubandustegevuse seadus
Ühistranspordiseadus
Majandustegevuse registri seadus
Pakendiseadus
Noorsootöö seadus
Muinsuskaitseseadus
Kaugkütteseadus
Maapõueseadus
Maksukorralduse seadus
Väärismetalltoodete seadus

menetleja(d)
määramata

0%

50%

100%

Küsitlusevorm edastati vastamiseks 212 KOVile, kes ei olnud sooritanud kohapealseid audititoiminguid.
Täidetud küsitlusevormi tagastas 196 KOVi ehk 92%.
Allikas: Riigikontroll

Regionaalminister peaks
koordineerima
järelevalvealast koostööd
riigiasutustega
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277. Riigikontrolli arvates on puudused järelevalve töökorralduses suures
osas üldisemat laadi ega tulene järelevalve konkreetsest valdkonnast. Eri
valdkondade riikliku järelevalve eest vastutavate ministeeriumide ja
nende valitsemisala asutuste osa omavalitsuse ametnike juhendamisel on
mõistagi peamine valdkondlikul tasandil, kuid riigi ja omavalitsuse
vahelise koordineeriva rolli selles protsessis peaks Riigikontrolli arvates
võtma regionaalminister.
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Koostöönäited riigiasutuste ja
KOVide vahel:


Keskkonnainspektsiooni ametnikega on
KOVides koos kontrollitud vee- ja
jäätmemajanduse objekte,
ebaseaduslikke prügi ladestuspaiku,



Muinsuskaitseameti ametnikega on
tehtud kontrollkäike mälestiste (nt
mõisad, kalmistud jms) järelevalvel,



Tarbijakaitseameti ametnikega on
käidud koos kontrollimas majutus- ja
toitlustusasutusi,



Politseiga on ühiselt tegutsetud
alaealistele seatud alkoholi- ja
tubakatoodete tarbimiskeelust
kinnipidamise kontrollimisel ning
avalike ürituste korra tagamisel.

Kohaliku omavalitsuse
sisemised kontrollivõimalused ei toimi
Kas teadsite, et


kõigi 227 KOVi eelarve kogumaht oli
2008. aastal ca 24 miljardit krooni.



varasid oli KOVidel aasta lõpus ca 50
miljardit krooni.

Rahvusvahelised kutsetegevuse
raampõhimõtted hõlmavad siseauditi
definitsiooni, eetikakoodeksit ning
siseauditi standardit.
Siseauditi standard koosneb
siseauditi korraldamise ning selle
tegevuse mõjususe hindamise
põhinõuetest;





standardis sisalduvate mõistete ja
kontseptsioonide selgitustest.

278. Vaadeldes KOVide ja riigiasutuste koostööd järelevalve alal, saab
täheldada, et võrreldes muude asutustega on KOVide hinnangul
suhteliselt sagedamini nende koostööpartneriks piirkondlik
politseiprefektuur ja Keskkonnainspektsiooni regionaalne asutus. Parem
võiks olla KOVi suutlikkus avastatud väärtegusid omal algatusel
menetleda, milleks neil on õigus nagu riiklikul järelevalveasutuselgi.

Selleks et järelevalvet tegevate asutuste paljususe korral ei tekiks
kontrolliga katmata alasid või põhjendamatult dubleerivaid tegevusi, on
Riigikontrolli arvates vältimatu arendada asutustevahelist koostööd.
Senist järelevalve korraldust soovivad KOVid muuta eelkõige info ja
kogemuste vahetamise ning tegevuste täpsema jaotamise poolest.
279.

Kokkuvõtvalt saab Riigikontroll siinkohal täheldada, et hinnang
omavahelisele koostööle sõltub paljuski sellest, kui aktiivne on suhtlus
KOVi ja vastava asutuse vahel. Olukorras, kus KOVi ametnik on
koormatud mitmete ülesannetega, on tõenäoliselt raskem arendada
koostööd samal tasemel kui selle KOViga, kus ametnike tööülesannete
jaotus on spetsialiseeritum.

280.

Riik peaks tegelema siseauditi eelduste arendamisega omavalitsustes
281. Soovist tagada Riigikontrolli ja kohalike omavalitsuste vaheline
koostöö ja usaldus on Riigikontrolli seadusesse lisatud nõue, mis käsitleb
koostööd KOVidega sisekontrolli ja siseauditi arendamise alal. Seetõttu
uuris Riigikontroll, kuivõrd eeldab KOVi siseaudiitorite/sisekontrolöride
töömeetodite muutmist see, kui nad edaspidi peavad hakkama lähtuma
rahvusvahelistest kutsetegevuse raampõhimõtetest, ning kas eeldused
nende tööks on loodud nii, et see tagab sõltumatuse ja objektiivsuse.
Lisaks oli Riigikontrolli eesmärgiks hinnata, kas muud sisemised
kontrollid (revisjonikomisjoni tegevus, teenistuslik järelevalve ja
siseaudit) toimivad kooskõlas õigusaktidega ning on loonud eelduse, et
kohalik omavalitsus täidab kõiki oma ülesandeid seaduslikult ja
otstarbekalt ning kasutab vara sihipäraselt.

Siinkohal tuleb märkida, et Vabariigi Valitsuse 2008. aastal
kinnitatud korruptsioonivastases strateegias on ette nähtud muuta
siseaudit kohustuslikuks ka KOVides. Sellest lähtudes peab
Siseministeerium aastaks 2010 täiendama kohaliku omavalitsuse
korralduse seadust ning töötama välja ja seadustama omavalitsustele
ühtse siseauditi eeskirja. Samuti tuleb luua võimalused siseauditi
tegemiseks. Riigikontrolli auditi käigus selgus aga, et Siseministeeriumil
puudus selleks sihikindel ja süsteemne tegevuskava. Ministeerium ei pea
strateegias antud tähtaja täitmist reaalseks.

282.

Rahandusministeerium kavandab aga seaduseelnõu, millega muu
hulgas muudetakse ka eespool kirjeldatud põhimõtteid. Nimelt soovitakse
edaspidi sätestada kogu avaliku sektori siseaudiitori kutsetegevuse ja
pädevuse nõuded, kutse andmise süsteem ja eksaminõuded ning alused
tema tegevuse üle järelevalve tegemiseks. Muudatuste kohaselt peaksid
kõik avaliku sektori siseaudiitorid edaspidi lähtuma rahvusvahelistest
kutsetegevuse raampõhimõtetest. Alates 2012. aasta 1. jaanuarist saaks
avaliku sektori (sh KOVi) siseaudiitor olla vaid isik, kes on edukalt
sooritanud kutseeksami.

283.
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Regionaalminister peab
algatama omavalitsuse
sisemiste kontrollivõimaluste
ülevaatamise

Riigikontrolli seisukohta, et sisemised kontrollivõimalused
omavalitsustes vajavad kriitilist ülevaatamist ja ümberkorraldamist,
toetasid nii regionaalminister kui ka rahandusminister. Rahandusminister
rõhutas, et kuna puudub süsteemne järelevalve omavalitsuste tegevuse
tulemuslikkuse üle, tuleb algatada diskussioon omavalitsuste sisemiste
kontrollifunktsioonide korrastamiseks. Riigikontrolli arvates tuleks
regionaalministril moodustada selle teemaga tegelemiseks asjakohane
töörühm, kuhu kaasata nii rahandusministeeriumi kui ka omavalitsuste
esindajaid.

284.

Siseauditi väljaarendamine kavandatud tähtajaks nõuab riigilt tegevuskava
läbimõtlemist ja pealehakkamist
Siseaudiitor, sisekontrolör või
revident on vaid üksikutes
omavalitsustes

Kas teadsite, et


siseaudiitorid on Tallinna linnas, Paide
linnas ja Türi vallas. KOVi sisemiste
õigusaktidega on reguleeritud, et nad
peavad lähtuma rahvusvaheliselt
tunnustatud siseauditi standarditest.



sisekontrolörid on Rakvere, Saue,
Pärnu, Tartu, Sillamäe, Viljandi, Võru ja
Tallinna linnas.



revidendid on Narva ja Kohtla-Järve
linnas.

Siseaudit annab juhtkonnale infot, kas tegevused on seotud
eesmärkide saavutamisega; millised on organisatsiooni probleemid ja
nende põhjused, kuidas muuta paremaks töökorraldust, juhtimis- ja
kontrollimeetmeid. Siseaudit aitab asutuse juhtkonnal saada kindlust, et
tehtavad otsused ja tegevused on õiged, kooskõlas õigusaktidega ning
ressursse kasutatakse säästlikult, tõhusalt ja mõjusalt.

285.

Riigikontrolli andmetel on 227 KOVist vaid 12-s moodustatud
ametikoht, mille ülesanne on hinnata asutuste raamatupidamis- ja
finantsaruandeid, kontrollida, et tegevus oleks vastavuses seadustega,
asutuse poliitikaga/tegevuskavaga, eeskirjadega, lepingutega jms ning
efektiivne ja tõhus. Omavalitsused on selleks kasutanud eri
ametinimetusi: siseaudiitor, sisekontrolör ja revident. (edaspidi
kasutatakse kõigi nende jaoks terminit „sisekontrolör“.) Riigikontrolli
vaadeldud KOVides ei olnud rakendatud siseauditit standardite mõistes.

286.

Riigikontroll arvab, et osal KOVidest on soov ja vajalikud eeldused
toimiva ja efektiivse siseauditi väljaarendamiseks. Arvestades seadustes
kavandatavaid muudatusi, on Riigikontrolli arvates oluline luua
omavalitsuste sisekontrolöridele ja siseaudiitoritele eeldused ühtsetele
tegevuspõhimõtetele üleminekuks. Üks võimalus oleks, et KOVi
sisekontrolörid, kes soovivad saada siseaudiitoriteks, lähtuksid
rahvusvahelistest kutsetegevuse raampõhimõtetest. Samas vajaksid
sisekontrolörid enne, kui nad hakkavad juhinduma KOVide standarditest,
üleminekuperioodi. Sellel perioodil kehtiv juhend (n-ö hea tava) võiks
neile luua standardite rakendamiseks vajalikud eeldused.

287.

Riigikontroll leiab, et ennekõike peavad riik ja omavalitsused
otsustama küsimuse, kas KOVides tuleb rakendada rahvusvaheliselt
tunnustatud põhimõtetest lähtuvat siseauditit ning millistes KOVides
tuleks seda teha (vajaduse määramise aluseks võiks olla kas eelarve
suurus või ametikohtade arv KOVis). Samuti tuleb otsustada, kas KOVi
siseaudiitori sõltumatuse ja tegevuse efektiivsuse tagamiseks vajalikud
tingimused tuleb reglementeerida kõigile KOVidele ühtsetena või võib
iga omavalitsuse juhtkond jätkuvalt ise otsustada nende vajalikkuse ja
põhjalikkuse üle.

288.
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Revisjonikomisjonid ei tee
valijatele olulist tagasisidet
andvaid kontrolle

Kas teadsite, et
nii revisjonikomisjonil kui ka valla- või
linnavalitsusel on märksa laiemad
kontrollihoovad kui Riigikontrollil, kuna
Riigikontrollil ei ole õigust kontrollida
kohaliku omavalitsuse tegevuse
tulemuslikkust, sh otstarbekust.
Näiteks riigiasutuste tulemuslikkust
hindab Riigikontroll lähtuvalt
kontrollitavatele õigusaktidega pandud
ülesannetest, riiklike programmide ja
arengukavadega püstitatud eesmärkidest,
heast juhtimistavast ning järgmistest
kriteeriumidest:
 säästlikkus, st eesmärkide
saavutamiseks tehtavate kulutuste
minimeerimist;
 tõhusus, st kulutuste ja nende abil
saavutatavate tulemuste suhet;
 mõjusus, st tegevuse tegelikku mõju
võrrelduna kavatsetud mõjuga.
Allikas: Riigikontrolli seadus, § 6 lg 3

Valla- ja linnavalitsused ei
oska teenistuslikku
järelevalvet asutuste töö
tõhustamiseks rakendada

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Revisjonikomisjon peaks jälgima poliitika elluviimist ja täitevvõimu tegevuse
otstarbekust
Kindlustunde, et kohalik omavalitsus toimib efektiivselt, annab
kogukonnale muu hulgas usaldusväärne, regulaarne ja tagasisidet andev
kohaliku omavalitsuse sisemine kontroll. See eeldab, et omavalitsusjuhid
teadvustavad endale, et nad vastutavad valla- või linnavarade kasutamise
eest ning peavad seetõttu tagama, et kohalik omavalitsus toimiks
avalikult, ausalt ja kooskõlas seadustega. Tõhusaks juhtimiseks saavad
kohaliku võimu organid määrata kindlaks omavalitsuse juhtimisstruktuuri
ning kohandada kontrolli kohalikest oludest lähtudes. Lõpptulemusena
annavad omavalitsuse vara ja raha kulutamise otstarbekusele ja
tulemuslikkusele hinnangu eelkõige valijad, kes volikogu valimisel ühele
või teisele poliitilisele jõule mandaadi annavad.

289.

Riigikontroll juhib tähelepanu, et olenemata sellest, et kohalikke
omavalitsusi saavad kontrollida eri riigiasutused, on ainult volikogu
revisjonikomisjonil pädevus kontrollida valla- või linnavalitsuse tegevust
otstarbekuse ja tulemuslikkuse aspektist. Sellise kontrolli tulemusena
saaksid valijad teavet valimislubaduste täitmise kohta. Samuti saaks selle
kaudu anda hinnangu valitsuse toimimisele ja usaldusväärsusele.

290.

Riigikontrolli arvates saaks revisjonikomisjon otstarbekuse
kontrollimisel analüüsida, kas valla- või linnavalitsus on kasutanud
ressursse heaperemehelikult ning osutanud õigel ajal ja sobiva
kvaliteediga teenuseid. Näiteks oleks võimalik kontrollida, kas raha on
kasutatud säästlikult ning valla- või linnavara on võõrandatud kõige
soodsamatel tingimustel. Seega ei ole volikogud teinud avalikkusele
suunatud ja demokraatia toimimise seisukohalt olulisi valijatele
tagasisidet andvaid kontrolle.

291.

292. Riigikontroll leidis, et süsteemne järelevalve omavalitsuste tegevuse
tulemuslikkuse üle puudub. Revisjonikomisjonid ei ole sisuliselt tööle
rakendunud, mistõttu poliitiline järelevalve kohaliku omavalitsuse
toimimise õiguspärasuse ja otstarbekuse tagajana ei toimi.

Teenistuslikku järelevalvet on korraldatud vaid üksikutes omavalitsustes
Valla- või linnavalitsus saab teha teenistuslikku järelevalvet valla või
linna ametiasutuste ja nende ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate
asutuste ja nende juhtide (edaspidi „asutuste ja nende juhtide“) tegevuse
seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. Seega võib öelda, et teenistusliku
järelevalve eesmärgiks on tõhustada asutuste ja nende juhtide tegevust ja
tagada selle õiguspärasus kontrolli ning avalikkuse informeerimise kaudu.
Teenistuslik järelevalve täidab oma eesmärki vaid siis, kui valla- või
linnavalitsus reageerib tuvastatud rikkumistele kiiresti ning annab
asutustele või nende juhtidele selged juhendid olukorra parandamiseks.

293.
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Teenistuslikku järelevalvet on korraldatud vaid üksikutes
omavalitsustes. Omavalitsustes, kus teenistuslikku järelevalvet ei ole
tehtud, ei teadnud vallavanemad/linnapead tihti, milline seadus reguleerib
KOVides teenistusliku järelevalve korraldamist, ega seda, kelle üle võib
valla- või linnavalitsus teenistuslikku järelevalvet teha.

294.

Omavalitsustes, kus
teenistuslikku järelevalvet ei
ole tehtud, ei tunne osa
vallavanemaid/linnapäid
kohaliku omavalitsuse
korralduse seadust. Näiteks
ei teadnud nad,


milline seadus reguleerib KOVides
teenistusliku järelevalve korraldamist;



kelle üle võib valla- või linnavalitsus
teenistuslikku järelevalvet teha.

KOVides, kus teenistuslikku järelevalvet on tehtud, on see toimunud
pigem ennetavana ning kontrollitud on nii seaduslikkuse kui ka
otstarbekuse aspekte. Tähelepanuväärne on aga, et kordagi ei
kontrollitud, kas valla- või linnavara on võõrandatud või kasutusse antud
omavalitsuse seisukohast kõige soodsamatel tingimustel.

295.

Teenistusliku järelevalve tulemusi kajastavatest õienditest selgus, et
kontrollimisel on alati tuvastatud ka puudusi ja kontrollitule on tehtud
ettepanekuid, millest paljud eeldasid puuduste kõrvaldamist aktides või
toimingutes. Sellest hoolimata ei ole linna- või vallavalitsus ühelgi juhul
kaalunud ega langetanud otsust teha puuduste kõrvaldamiseks
kontrollitule ettekirjutusi.

296.

Võimalused hankida teavet omavalitsuse ametiasutustes kohapeal on
üldjoontes head
Väljaspool omavalitsuse
ametiasutust teavet nii
lihtsalt ei saa

Kohaliku omavalitsuse toimimise üks aluspõhimõtetest on selle
tegevuse avalikkus ning kohaliku omavalitsuse tegevust kajastav teave on
avalik teave, millele igaühe juurdepääsu piiramine on põhjendatud üksnes
seaduses toodud asjaoludel. Omavalitsusega seotud teabe kättesaadavus
on oluline, et muuta valla või linna võimuorganite tegevus, muu hulgas
ka maksuraha kasutamine, läbipaistvaks.

297.

Riigikontroll leidis, et ametnike vastuvõtule või muul eesmärgil
omavalitsuse ametiasutusse tulnud inimesel on võimalik teavet saada
infostendidelt, suuremates omavalitsustes infosaalidest ning teavet
edastatakse ka küsimustes, millega omavalitsus ise otseselt ei tegele.
Üldistades saab järeldada, et inimese võimalused hankida avalikku teavet
KOVi ametiasutuses kohapeal on head, kuid väljaspool ametiasutust ta
omavalitsuse lubatud teabeallikatele alati loota ei saa.

298.

299. Teabe kättesaadavaks tegemine väljaspool omavalitsuse ametiasutusi
võib olla hästi läbi mõeldud, kuid sellest ei ole kasu, kui ametnik teabe
avaldamise ülesannet kohusetundlikult ei täida. Õigusaktide
avalikustamist hinnates selgus, et paljudes KOVides pole kohalikele
elanikele tagatud õigusaktidele juurdepääs kõikidel lubatud
avalikustamise viisidel, olgu selleks siis veebileht, raamatukogu, Riigi
Teataja vm. Riigikontroll leiab, et kui mõni KOVi põhimääruses
sätestatud avalikustamise viis ei vasta KOVi elanike vajadustele või
tekitab ametnikele põhjendamatut halduskoormust, tuleks reegleid muuta,
kuid see ei saa olla õigustuseks, et reegleid mitte järgida.

Sageli puudub omavalitsuse ametiasutustes liikumispuudega inimese
vajadusi arvestav sissepääs
Valla- või linnavalitsuste ametiruumides elaniku teenindamiseks
loodud head tingimused ei kehti paraku liikumispuudega inimese jaoks.
Siseneda kõrvalise abita valla- või linnavalitsuse ametiruumidesse on
liikumispuudega inimesel võimatu enam kui pooltes auditeeritud
KOVides, kus valla- või linnavalitsusse pääsemiseks ei olnud võimalik

300.

74

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

Ülevaade riigi vara kasutamisest ja säilimisest 2008. aastal

kasutada kaldteed või selle alternatiivina tõstukit. Oleks elementaarne
arvestada liikumispuudega inimestega. Lisaks näeb seda ette majandus- ja
kommunikatsiooniministri sellekohane määrus juba alates aastast 2003.
Tunnistades ühest küljest, et nõuded pole täidetud, väitsid ametnikud,
et ükski liikumispuudega inimene seetõttu teenindamata ei ole jäänud
ning vajaduse korral on korraldatud toimingud liikumispuudega inimesele
sobilikus kohas (nt viimase autos, kodus). Sellele vaatamata on
liikumispuudega inimese valikuvabadused kõnealuste nõuete täitmata
jätmise korral oluliselt piiratumad ning selline olukord ei ole
Riigikontrolli arvates aktsepteeritav. Seda enam, et mitmel KOVil olid
vastavad lisavõimalused valla- või linnavalitsuse hoonesse sisenemiseks
loodud.

301.

Dokumendiregistri kaudu loodud võimalused teabele juurdepääsuks ei vasta
paljudes omavalitsustes nõuetele
Alates aastast 2009
dokumendiregistri
pidamisele lisandunud
nõuded:




Dokumendiregistris registreeritud
ja asutuse dokumendihaldussüsteemis sisalduvatele
elektroonilistele dokumentidele,
millele ei ole juurdepääsupiirangut
kehtestatud, tagatakse juurdepääs
dokumendiregistri kaudu, välja
arvatud dokumentidele, mis
avaldatakse Riigi Teatajas.
Dokumendiregistri pidaja peab
tagama dokumentide leidmise
infotehnoloogilise otsingusüsteemi
abil ületekstiotsinguga.
Allikas: avaliku teabe seadus, § 12 lg
4.1 ja 5

Riigikontroll analüüsis, kas KOVi veebilehel seaduse järgi
avalikustamisele kuuluvast dokumendiregistrist on võimalik leida KOVi
dokumente. Samuti hinnati, kas on rakendatud piisavalt meetmeid, et
tagada tehniline valmisolek täita 2009. aastal jõustuvaid
dokumendiregistri pidamise lisanõudeid.

302.

Selgus, et peaaegu kõigis auditeeritud KOVides esines puudusi
dokumendiregistrisse kantud andmetes, mistõttu ei olnud võimalik
dokumendi olemasolu või staatust tuvastada. Osas KOVides ei selgunud
dokumendiregistrist põhjust, miks mõne õigusakti registrikannetele ei ole
lisatud dokumendi tervikteksti. Ka 2009. aasta jaanuaris korratud
kontrolli tulemused kinnitasid, et aasta algusest jõustunud nõuete täitmise
asjus ei ole auditeeritud KOVides olukord muutunud.

303.

Selgus, et KOVides kasutusel olevad dokumendiregistri tehnilised
lahendused oleksid võimaldanud täita 2009. aastast kehtestatud nõuet
tagada dokumendiregistri kaudu juurdepääs elektroonilistele
dokumentidele. Sellest saab järeldada, et KOVides ei ole pööratud
piisavalt tähelepanu ega rakendatud aegsasti vajalikke abinõusid kõigi
seadusenõuete täitmiseks. Näiteks kolmandik intervjueeritud
vallasekretäridest ei osanud täpsustada, kas vallavalitsuses kasutatava
dokumendiregistri tehnilises lahenduses on ületekstiotsingu võimalus või
mitte.

304.

Kaitstavate andmete hoidmine ei ole alati korraldatud riske arvestavalt
Asutusesiseseks kasutamiseks
tunnistamise märgistus
Kui teabekandja seda võimaldab, teeb
dokumendi vormistaja asutusesiseseks
kasutamiseks mõeldud dokumendile või
dokumendikogumile suurtähelise märke
«ASUTUSESISESEKS KASUTAMISEKS» või
kasutab selle lühendit AK. Märkele
lisatakse teabevaldaja nimi,
juurdepääsupiirangu alus, lõpptähtpäev ja
vormistamise kuupäev.
Allikas: Avaliku teabe seadus, § 41
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KOVil on kohustus rakendada infotehnoloogilisi, organisatsioonilisi
ja füüsilisi turvameetmed, et kaitsta tema valduses olevaid andmeid
volitamata muutmise, töötlemise ja hävitamise eest. Teisest küljest peab
KOV vältima, et isikuandmete kasutamisel ei tehtaks takistusi selleks
õigustatud isikule.

305.

306. Juurdepääsupiiranguga teabe ja isikuandmete hoiutingimusi
vaadeldes selgus aga, et enamikus KOVides seisis ametnike tööruumides
isikuandmetega dokumendikaustu avatud riiulitel ning ligikaudu pooled
ei hoidnud osa või kõiki andmeid näiteks lukustatavates kappides. Teabe
asutusesiseseks kasutamiseks tunnistamine on toiminguna paljudes
KOVides harv, mis osaliselt väljendab kindlasti KOVi ametnike väheseid
teadmisi selle toimingu olemusest ja vajalikkusest.
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Kas teadsite, et
Andmekaitse Inspektsiooni veebilehel
www.aki.ee on lisaks muudele
juhendmaterjalidele avaldatud ka
inspektsiooni koostatud andmekaitse ja
andmeturbe eneseabiküsimustik.
Nimetatud juhend sisaldab küsimusi, mis
peaksid andmete valdajal aitama
iseseisvalt hinnata, kas andmete kaitseks
rakendatud meetmetest piisab.

Isikuandmete käsitlemisel on täheldatav, et omavalitsuse ametnikud
ei teadvusta sageli piisavalt riske, mis nende kätte usaldatud andmetega
kaasnevad, ega arvesta neid andmete käsitlemisel. Kui ka andmete
väärkasutusi ei ole toimunud, ei anna see alust jätta turvameetmed
rakendamata või teha selles mööndusi. Riigikontroll leiab, et teadlikkuse
suurendamisel võiks olla abi asjakohasest juhendmaterjalist, mis seda
toimingut käsitleb üksikasjalikult koos näidetega senisest praktikast.
Sellise juhendmaterjali võiks koostada avaliku teabe seaduse üle
järelevalvet tegeva asutusena Andmekaitse Inspektsioon.

307.

Valla- ja linnasekretäride kutsenõuetele vastavuse kontroll vajab
ümberkorraldamist
Andmete kaitse ja teabe avalikustamine seondub asjaajamise
korralduse kaudu valla- või linnakantseleiga, kelle toimimise peab
suutma tagada valla- või linnasekretär.

308.

Valla- ja linnasekretäri
kvalifikatsiooninõuded on
suured

Kas teadsite, et
regionaalministril puudusid andmed vallaja linnasekretäride kvalifikatsiooninõuete
täitmise kohta, mistõttu Riigikogu eelarve
kontrollikomisjon palus need välja
selgitada. Selgus, et kutsekomisjon on
valla- ja linnasekretäride kutsetunnistust
välja andnud 145 korral, neist 109 kümme
või enam aastat tagasi. Ligikaudu 100
valla- ja linnasekretäril on juristi või
Siseministeeriumi meelest muu sobiv
kvalifikatsioon.
Allikas: Riigikontroll auditeeritud KOVide
andmete alusel

Valla- või linnasekretär peab olema vähemalt 21-aastane Eesti
kodanik, kel on juristi kvalifikatsioon või tunnistus, et ta vastab seaduses
ettenähtud kutsenõuetele. Kutsenõuete kohaselt peavad valla- või
linnasekretäril olema üldteadmised ühiskonna korraldusest ja juhtimisest
ning Eesti Vabariigi riigikorralduse alustest; ta peab orienteeruma
seadustes valla või linna pädevusse antud küsimustes, suutma tagada, et
valla või linna dokumentatsioon vastab seadustele jms.

309.

Suurel osal valla- ja linnasekretäri ametikohal töötavatel ametnikel ei
ole juristi kvalifikatsiooni, nende oskuste vastavust kutsenõuetele
kontrollib regionaalministri juhtimisel tegutsev kutsekomisjon.

310.

Võimalus võtta teenistusse vajaliku kvalifikatsiooniga töötajaid
sõltub omavalitsuse kui tööandja konkurentsivõimest, mille tagamine aga
ei ole omavalitsuste praeguse arvu juures kõikides omavalitsustes ilmselt
võimalik. Samas tuleb märkida, et vajakajäämised omavalitsustes ei
olnud tingitud niivõrd omavalitsuse suurusest või rahalistest võimalustest,
kuivõrd ametnike vähesest teadlikkusest ja suhtumisest oma
tööülesannetesse. Riigikontrolli arvates tuleb kutsekomisjonis vastavuse
hindamisel pöörata edaspidi enam tähelepanu kantselei juhtimiseks
vajalike eelduste väljaselgitamisele.

311.

Riigikontrolli arvates on tähelepanuväärne fakt, et regionaalministril
ei olnud ülevaadet valla- ja linnasekretäride kvalifikatsiooni kohta ning
sellest, et tema juhitav kutsekomisjon oli varjusurmas. Riigikontrolli
arvates tuleb regionaalministril edaspidi korraldada valla- ja
linnasekretäride kutsekomisjoni tööd nii, et tõhusamalt kontrollitaks
sekretäride suutlikkust juhtida kantselei tööd.

312.

Probleemid ruumilise planeerimise süsteemis vajavad kompleksset
lahendamist
Ruumilise planeerimise eesmärk on kavandada arengut
demokraatlikult ja tasakaalustatult, arvestades majandusliku, sotsiaalse,
kultuurilise ja looduskeskkonna suundumusi ja vajadusi. Riigikontrolli
auditite tulemused kinnitavad, et selleks kasutusel olev kolmeastmeline
planeerimissüsteem – riik, maakond, kohalik omavalitsus – ei toimi:

313.
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■

Ruumilise planeerimisega seotud pädevus, koordineerimine ja
järelevalve on killustunud eri ministeeriumide vahel.

■

Maavanema järelevalve, mis peab olema tagatiseks, et kohaliku
omavalitsuse koostatavad planeeringud tugineksid seadustele ja
maakonnaplaneeringu põhimõtetele, paneb neile korraga nii eelkui ka järelkontrolli, sisaldades segamini riikliku järelevalve ja
lepitusmenetluse elemente. See muudab maavalitsuse niigi
piiratud ressursside juures võimalikuks topeltkontrolli ja
küsitavaks menetluskorra otstarbekuse.

■

Valdadel ja linnadel pole tihti oma planeeringute koostamisel
võimalik arvesse võtta suurema üldistusastmega ja oluliste
strateegiliste objektide asukohti hõlmavat planeeringut, kuna
viimaseid pole veel koostama asutud.

■

Ligikaudu pooltel valdadest ja linnadest puudus auditeeritud
perioodil ruumilise arengu põhimõtteid kujundav üldplaneering
või ei pidanud auditeeritud ise oma üldplaneeringut enam
ajakohaseks. Puuduva, vananenud või liiga üldise üldplaneeringu
korral määravad valla või linna arengu detailplaneeringud, mis
põhinevad üksikutel huvidel, mitte kogukonna kokkuleppel.

■

Üldplaneeringu puudumise eest valdadele ja linnadele
sanktsioone seadusega kehtestatud ei ole. Vananenud
üldplaneeringu korral on selle muutmine detailplaneeringutega
saanud aga erandi asemel reegliks.

■

Inimeste liikumis- ja elukeskkond on niivõrd laienenud, et
põhilise planeerimistegevuse korraldamine praeguste valla- või
linnasuurustest territooriumidest lähtuvalt ei taga inimeste
elukeskkonna mõjurite seostatud arvestamist, kuna omavalitsuste
planeerimisalane koostöö ja selle suunamine regionaalsel tasandil
valdavalt ei toimi. Selleks et tagada huvitatud isikute kaasamine,
nende õigeaegne informeerimine ja võimalus kaitsta oma huvisid
planeeringu koostamise käigus, on oluline, et vallal või linnal
oleks olemas süstematiseeritud info algatatud, vastuvõetud ja
kehtestatud planeeringute kohta ja see oleks avalikkusele
kättesaadav.

■

Riigikontrolli hinnangul tuleks planeerimissüsteemi arendada
selliselt, et kõigile planeerimistasanditele jätkuks pädevaid
spetsialiste.

Kas teadsite, et
Siseministeerium on 2009. aasta veebruaris
püstitanud ülesande luua üleriigiline
ruumilise planeerimise infosüsteem. Selle
ettevalmistamisse on kaasatud Majandusja Kommunikatsiooniministeeriumi,
Maaameti ning mõne kohaliku omavalitsuse
ja maavalitsuste esindajad.
Vabariigi Valitsuse eesmärgiks 2007.–2011.
aasta tegevusprogrammi kohaselt on teha
planeeringudokumendid kõikidele
kättesaadavaks.

Kohalikku arengut suunatakse üksikute detailplaneeringute laudu
Valla või linna territooriumi ruumilise arengu põhisuunad ja
tingimused määratakse üldplaneeringuga. Kui kohalikul omavalitsusel
ajakohane üldplaneering puudub, siis on tegemata ka selle koostamiseks
vajalikud uuringud ja analüüsid, millest tuleks hiljem väiksemate maaalade planeerimisel lähtuda. Tulemuseks on see, et kohalikku arengut
suunatakse üksikute detailplaneeringutega, pidades silmas pigem nende
koostamisest huvitatud isikute huve.

314.
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Üldplaneering koostatakse kogu valla või
linna territooriumi või selle osade kohta.
Allikas: PlanS, § 8 lg 1
Detailplaneering koostatakse lähiaastate
ehitustegevuse ja maakasutuse aluseks
valla või linna territooriumi osa kohta.

315. Planeerimisseaduse kohaselt pidid linnad üldplaneeringu kehtestama
hiljemalt 2006. aasta alguseks ja vallad hiljemalt 2007. aasta keskpaigaks.
Praegu ei ole ligi 1/4 omavalitsusi alates 2003. aastast teada olnud
ülesande täitmisega hakkama saanud. Nende hulgas on ka mõned
keskmisest suuremad ja rikkamad omavalitsused, kes on üldplaneeringut
omamata tegutsenud detailplaneeringuid kehtestades buumiaja arendajate
üksikhuvide ja ehitussurve tingimustes.
Urmas Nemvalts,
Postimees

Allikas: PlanS, § 9 lg 1

Õigusaktid jätavad planeeringute menetlemisel kohalikule
omavalitsusele väga suure kaalutlusõiguse ja tõlgendamisruumi.
Loomingulise iseloomuga planeerimistegevus põrkub aga igapäevaelus
tihti formaaljuriidiliste õigusnormide erinevale tõlgendamisele ja sellega
seonduvatele vaidlustustele. Riigikontroll leiab, et vallad ja linnad ei ole
suutelised ära kasutama neile seadusega antud mõjutusvahendeid
tervikliku ja läbimõeldud arengu suunamiseks oma territooriumil, sest
nad ei koosta detailplaneeringuid ise või ei juhi nende koostamist.

316.

Enamik auditeeritud valdu ja linnu ei suuda tihti enne
detailplaneeringu üle otsustamist veenduda, kas planeering vastab
õigusaktidele ja planeerimise eesmärkidele. Kuna auditeeritud ei suuda
tagada, et detailplaneeringutes sisalduv info esitataks neile otsustamiseks
ühetaoliselt ja arusaadavalt, peavad nad oluliseks, et riik standardiseeriks
detailplaneeringute koostamise vorminõuded ja annaks suuniseid
metoodika osas.

317.

Toimiv planeerimissüsteem eeldab riiklike ja maakondlike
planeeringute korrastamist, mis on eelduseks kvaliteetsete üld- ja
detailplaneeringute kehtestamisele omavalitsustes. Selleks et kohalikud
omavalitsused suudaksid ise oma detailplaneeringute koostamist juhtida
ega oleks vaid arendajate ripatsiks, tuleb ellu viia reform, mis muudaks
nad tugevaks ja võrdseks partneriks riigiga suhtlemisel.

318.

Paljud vallad ja linnad ei juhi omavalitsuse arengu kavandamist
Planeerimistegevuse korraldamine oma territooriumil on kohaliku
omavalitsuse pädevuses ning vald või linn peab suutma seda juhtida. Kui
vald või linn algatab detailplaneeringu koostamise, peab ta selle
koostamist korraldama kas ise või võib seaduses lubatud juhtudel anda
selle kohustuse lepinguga üle huvitatud isikule. On oht, et kui vald või
linn ei ole ise detailplaneeringu tellijaks, ei pruugi ta suuta hinnata, kas
planeeringulahendus vastab avalikele huvidele.

319.

Näide mahukast detailplaneeringu
kaustast
Foto :Riigikontroll
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Praktikas on vallad ja linnad detailplaneeringute koostamise sisulise
juhtimise valdavalt usaldanud planeeringust huvitatud isikule. Selle üheks
põhjuseks on puudus spetsialistidest, kes oleksid üleantud tegevusi ise
suutelised tegema. Kuna valla või linna prioriteediks on tihti ettevõtja
oma valla territooriumile tegutsema saada, siis tehakse detailplaneeringu
kohta täpsema info nõudmise asjus järeleandmisi.

320.

Riigikontrolli arvates näitab selline olukord, et seaduses
detailplaneeringute koostamise tellimisele seatud piirangud ei täida oma
eesmärki, neid täidetakse formaalselt ja tegelikkuses on valdava enamiku
detailplaneeringute rahastajateks detailplaneeringust huvitatud isikud. Kui
seadusega on otsustatud piirata üle andmast teatud liiki detailplaneeringute koostamise tellimist, et tagada valla- ja linnapoolne
juhtimine, tuleb valdadel ja linnadel nendest piirangutest oma tegevuses
ka sisuliselt juhinduda. Kui piirangud ei ole praktikas kaasa toonud
soovitud tulemust, tuleb nende eesmärke täpsustada selliselt, et vallad ja
linnad oleks soovitut sunnitud järgima ka sisuliselt.

321.

Kas teadsite, et
kõikide auditis hõlmatud detailplaneeringute peale kokku oli vaid kaks
Pärnu linna detailplaneeringut, mille
koostajaks on linnavalitsus ise
(planeerimisosakonna
linnaarhitektiteenistus)
Seevastu mõnes auditeeritud omavalitsuses olid vallaametnikud koostanud
detailplaneeringuid eraettevõtluse korras.
Näiteks oli Ülenurme valla ehitusnõunik
koostanud detailplaneeringuid eraisiku
tellimusel.

Vallad ja linnad ei arvesta planeerimisel kõiki elukeskkonna mõjureid
Kavandades uut elamurajooni metsaalale, tööstuspiirkonda põllule
või uusehitist miljööväärtuslikku linnakeskkonda, mõjutab see vähemal
või rohkemal määral looduslikku-, kultuurilist- ning sotsiaalmajanduslikku keskkonda. Riigikontrolli hinnangul ei ole kohalikud
omavalitsused sisuliste keskkonnatingimuste seadmisele oluliselt
tähelepanu pööranud ning kõik olulised keskkonnaaspektid ei ole
detailplaneeringutes käsitlemist leidnud.

322.

Vallad ja linnad ei pea oluliseks tegeleda süsteemselt
detailplaneeringute keskkonnaaspektidega ega selgitada välja, millal on
vaja hinnata planeeringute keskkonnamõjusid. Keskkonnamõju
hindamine pole praktikas osutunud omavalitsustele otsuste tegemisel
oluliseks infoallikaks ning kasulikuks abivahendiks. Olulisemaks
põhjuseks on see, et keskkonnamõju hindamist koordineeriv seadus on
raskesti mõistetav ja osapoolte rollid ei ole selged.

323.

Keskkonnamõju hindamist ja planeerimist koordineerivad
ministeeriumid, kelle koostöö protsesside ühitamiseks pole toiminud.
Praktikas on keskkonnamõju hindamine keskendunud ainult
looduskeskkonnaga seotud mõjudele, arvestamata jäetakse aga
sotsiaalsed, majanduslikud jms mõjud. Riiklikku järelevalvet peavad
tegema maavanem ja Keskkonnaamet, seejuures puudub maavalitsustes
keskkonnaalane kompetentsus.

324.

Kohalike omavalitsuste finantsjuhtimise korralduse muutmine on aastaid
viibinud
Rahandusministeerium alustas 2006. aastal kohalike omavalitsuste
rahanduse korraldust terviklikult käsitleva seaduseelnõu koostamist. Seni
ei olnud kohaliku omavalitsuse finantsraskuste lahendamist reguleeritud.
Peamiseks eesmärgiks seadis ministeerium anda Vabariigi Valitsusele
hoovad, millega mõjutada kohalikke omavalitsusi, kes on ületanud
seadusega lubatud eelarve puudujäägi ja võlakoormuse piirmäärasid,
tagasi pöörduma pikaajalist stabiilsust tagavale finantstegevuse
korraldusele.

325.
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Asjakohane eelnõu esitati valitsusele 2008. aasta septembris. Eelnõu
kohaselt sätestatakse omavalitsuse eelarve koostamise, vastuvõtmise,
täitmise ja aruandluse põhimõtted, valla või linna konsolideerimisgrupi
finantsdistsipliini tagamise meetmed ja nende rakendamise kava ning
raske finantsolukorra ohu kõrvaldamise menetluse põhimõtted. Eelnõu
näeb ette piirangud valla või linna ja tema valitseva mõju all olevate
asutuste eelarve puudujäägi ja võlakoormuse suurusele ning meetmed
finantsdistsipliinist kinnipidamiseks, samuti ka menetluse omavalitsuse
raske finantsolukorra ohu kõrvaldamiseks. Seni valdkonda osaliselt
reguleerinud valla- ja linnaeelarve seadus tunnistataks kehtetuks.

326.

Konsolideerimisgrupi moodustavad vald
või linn ja tema valitseva mõju all olevad
äriühingud, sihtasutused või
mittetulundusühingud. Nimetatud üksused
loetakse omavalitsuse valitseva mõju all
olevaks juhul, kui omavalitsusel on õigus
otsustada nende finants- ja äripoliitika
üle.
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327. Eelnõu kohaselt kavandatakse omavalitsustes rakendada tekkepõhist
eelarvestamist, kuid kuni riigieelarve tekkepõhisele põhimõttele
üleminekuni jääks eelarve koostamise printsiip (kassa- või tekkepõhine)
omavalitsuse otsustada. Kohaliku omavalitsuse eelarve koostamisel ja
finantsolukorra hindamisel hakatakse arvesse võtma ka tema valitseva
mõju all olevate üksuste laenukoormust. Rõhutatakse, et omavalitsuste
rahastamisel on oluline pikaajaline planeering ning seostatus
omavalitsuste arengukavaga. Eelarvestrateegia peaks omandama
kvalitatiivselt uue tähenduse. Riigikontroll peab kohalike omavalitsuste
finantsjuhtimise korralduses kavandatud muudatusi põhimõtteliselt
õigeks, märkides samas, et nende rakendamine kujuneb keerukaks ja
tõenäoliselt vajavad paljud väikesed omavalitsused uute reeglite
rakendamiseks üleminekuperioodi. Kahjuks aga on see eelnõu endiselt
Riigikogus ning pole teada, millal jõutakse selle vastuvõtmiseni.
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Lisa A: valitsemisfunktsioonide klassifikaator COFOG
1. Üldised valitsussektori teenused

6. Elamu- ja kommunaalmajandus

1.1. Täidesaatvad ja seadusandlikud organid, rahandusja fiskaalpoliitika, välispoliitika

6.1. Elamumajanduse arendamine

1.2. Majanduslik välisabi

6.3. Veevarustus

1.3. Üldised teenused

6.4. Tänavavalgustus

1.4. Alusuuringud
1.5. Teadus- ja arendustegevus üldiste valitsussektori
teenuste alal

6.2. Kommunaalmajanduse arendamine

6.5. Teadus- ja arendustegevus elamu- ja kommunaalmajanduse
alal
6.6. Mujal liigitamata elamu- ja kommunaalmajandus

1.6. Mujal liigitamata üldised valitsussektori teenused
1.7. Valitsussektori võla teenindamisega seotud tehingud
1.8. Üldiseloomuga ülekanded valitsussektori teistele
tasanditele
2. Riigikaitse

7. Tervishoid

2.1. Sõjaline riigikaitse

7.1. Meditsiinitooted, -vahendid ja -seadmed

2.2. Tsiviilkaitse

7.2. Ambulatoorsed teenused

2.3. Sõjaline välisabi

7.3. Haiglateenused

2.4. Teadus- ja arendustegevus riigikaitse alal

7.4. Avaliku sektori tervishoiuteenused

2.5. Mujal liigitamata riigikaitse

7.5. Teadus- ja arendustegevus tervishoiu alal
7.6. Mujal liigitamata tervishoid

3. Avalik kord ja julgeolek

8. Vaba aeg, kultuur ja religioon

3.1. Politsei

8.1. Vabaaja- ja sporditeenused

3.2. Tuletõrje

8.2. Kultuuriteenused

3.3. Kohus

8.3. Ringhäälingu- ja kirjastamisteenused

3.4. Kinnipidamiskohad

8.4. Religiooni- ja muud ühiskondlikud teenused

3.5. Teadus- ja arendustegevus avaliku korra ja julgeoleku
alal

8.5. Teadus- ja arendustegevus vaba aja, kultuuri ja religiooni alal
8.6. Mujal liigitamata vaba aeg, kultuur ja religioon

3.6. Mujal liigitamata avalik kord ja julgeolek
4. Majandus

9. Haridus

4.1. Üldine majandus-, kaubandus- ja tööjõupoliitika

9.1. Eelharidus ja esimese taseme haridus

4.2. Põllumajandus, metsamajandus, kalandus ja jahindus

9.2. Teise taseme haridus

4.3. Kütus ja energia

9.3. Teise taseme järgne, kolmanda taseme eelne haridus

4.4. Kaevandamine, töötlev tööstus ja ehitus

9.4. Kolmanda taseme haridus

4.5. Veondus

9.5. Taseme alusel mittemääratletav haridus

4.6. Side

9.6. Hariduse abiteenused

4.7. Muud majandusharud

9.7. Teadus- ja arendustegevus hariduse alal

4.8. Teadus- ja arendustegevus majanduse alal

9.8. Mujal liigitamata haridus

4.9. Mujal liigitamata majandus
5. Keskkonnakaitse

10. Sotsiaalkaitse

5.1. Jäätmekäitlus

10.1. Haigused ja vaegurlus

5.2. Heitveekäitlus

10.2. Vanadus

5.3. Reostustõrje

10.3. Toitja kaotus

5.4. Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

10.4. Perekond ja lapsed

5.5. Teadus- ja arendustegevus keskkonnakaitse alal

10.5. Töötus

5.6. Mujal liigitamata keskkonnakaitse

10.6. Eluase
10.7. Mujal liigitamata muud sotsiaalsed riskirühmad
10.8. Teadus- ja arendustegevus sotsiaalkaitse alal
10.9. Mujal liigitamata sotsiaalkaitse
Allikas: Rahandusministeerium

Riigikontrolli aruanne Riigikogule, Tallinn 2009

81

