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1. jaanuaril 2006 jõustus Riigikontrolli seaduse muudatus, millega 
laiendati Riigikontrollile antud pädevust kontrollida kohaliku oma-
valitsuse tegevust. Seega sai Riigikontrollist kohaliku omavalitsuse 
väliskontrolliorgan.

Artikli eesmärgiks on välja tuua Riigikontrolli pädevuse laienda-
misele eelnenud arutelus välja toodud probleemid, samuti arutelus 
osalenute seisukohad pädevuse laiendamise poolt ja vastu ning teha 
lühike kokkuvõte Riigikontrolli tegevuste esimestest tulemustest 
kohaliku omavalitsuse üksuste väliskontrolliorganina.

Pealkirjas väljatoodud dilemma seisneb eelkõige vajaduses kaa-
luda kahe põhiseadusliku printsiibi vahekorda. Ühelt poolt kohaliku 
omavalitsuse omavalitsusõigus ehk autonoomia, mis seisneb oma-



valitsuste õiguses iseseisvalt ja lõplikult otsustada ning korraldada 
kohaliku elu küsimusi. Ja teiselt poolt demokraatia põhimõte, mis 
puudutab võimu avalikkust ja selle teostajate õiguslikku vastutust 
ning demokraatlikku kontrolli, sealhulgas rahva õigust teada, kuidas 
avalikke vahendeid kasutatakse.

Kohalik omavalitsus tegutseb  
autonoomia põhimõtte alusel

Eesti Vabariigi põhiseaduses on selgelt tunnustamist leidnud koha-
liku omavalitsuse autonoomia printsiip, mis tähendab omavalitsuse 
õigust iseseisvalt ja lõplikult otsustada ning korraldada kohaliku elu 
küsimusi. Seega on tegu kohalikule omavalitsusele põhiseadusega 
antud garantiiga. Põhiseaduse kohaselt on kohalik omavalitsus ise-
seisev oma siseelu korraldamisel, kuid samas on ta riigi kui terviku 
koostisosa.1 Euroopa kohaliku omavalitsuse harta2 (edaspidi ka harta), 
mille Eesti ratifitseeris 28. septembril 1994, tunnustab kohalike ter-
ritoriaalsete korporatsioonide õigust omavalitsusele, jättes aga igale 
riigile õiguse nende korralduse üle otsustada.

Harta preambul sisaldab olulisi kohalike omavalitsuste kujunda-
mise põhimõtteid, sealhulgas kohaliku omavalitsuse autonoomia 
printsiipi, mille elluviimiseks on vaja demokraatlikult moodustatud 
otsuseid langetavatele organitele tuginevaid kohalikke omavalitsus-
asutusi, millel on oma kohustuste, nende kohustuste täitmiseks vaja-
like vahendite ja viiside ning tarvilike rahaliste vahendite suhtes ula-
tuslik autonoomia.3 Seejuures eksisteerib kohaliku omavalitsuse auto-
noomia põhimõte avaliku võimu detsentraliseerimise ning riigivõimu 
piiramise ja tasakaalustamise huvides.4 

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 154 lõike 1 kohaselt otsustavad ja kor-
raldavad kohalikud omavalitsused kõiki kohaliku elu küsimusi ise-
seisvalt, kuid nende tegevuse alused nähakse ette seadustes.5 Põhisea-
dus tunnustab kohalikku omavalitsust kui territoriaalsel alusel põhi-
nevat isikute ühendust riigi kõrval eraldiseisva õigussubjektina, mis 

1  Olle, V jt. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Juura Õigusteabe 
AS. Tallinn, 2002, lk 641.

2  Euroopa kohaliku omavalitsuse harta ratifitseerimise seadus, RT II, 1994, 95.
3  Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 15.07.2002. a otsus asjas nr 3-4-

1-7-02, RT III 2002, 22, 251.
4  Riigikohtu üldkogu 19.04.2005. a otsus asjas nr 3-4-1-1-05, RT III 2005, 13, 128.
5  RT 1992, 26, 349.
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kitsamas mõttes ei ole riigivõimu osa. Seetõttu peab kohaliku oma-
valitsuse tegevus vastama põhiseaduslikele printsiipidele.

Põhiseaduse § 14 näeb ette põhiõiguste tagajad, s.o isikute õiguste 
ja vabaduste adressaadid.6 Riigivõimu kõrval nimetab säte ka koha-
likku omavalitsust. Kohaliku omavalitsuse kohustus tagada isikute 
põhiõigusi tuleneb sellest, et seda peab tagama kogu riigivõim.7 Tugi-
nedes Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi seisuko-
hale, teostavad kohalikud omavalitsused riigivõimu nii siis, kui nad 
täidavad riiklikke kohustusi, kui ka siis, kui nad tegutsevad neile 
garanteeritud autonoomia raames, sh laieneb kohalike omavalit-
suste seotus põhiõigustega nii nende avalik-õiguslikule kui ka eraõi-
guslikule tegevusele.8

Kohaliku omavalitsuse korralduse õiguslikul piiritlemisel tuleb 
arvestada ka kohaliku omavalitsuse pikaajalist ajaloolist kujunemis-
käiku, poliitilise süsteemi arengut ja suundumusi. Ka riigi kaudne 
sekkumine peab siin olema põhjendatav olulise avaliku huviga ning 
järgima proportsionaalsuse põhimõtet.9

Näiteks sätestab ka Euroopa kohaliku omavalitsuse harta, et kui 
võimalik, ei seostata kohalikele võimuorganitele eraldatavaid toe-
tusi konkreetsete projektide rahastamisega; samuti ei võta toetuste 
saamine kohalikult võimuorganilt ära tema põhivabadust tegutseda 
oma jurisdiktsiooni piires omal äranägemisel. Harta paneb seega 
suurt rõhku omavalitsuse raha vastavusele tema ülesannetele. Näi-
teks kuigi kohalikud omavalitsused võivad teatud tingimustel laenu 
võtta, on juhtumeid, kui omavalitsuste liiga suur võlakoorem on 
tekitanud probleeme, viies isegi omavalitsuste maksejõuetuse juh-
tumiteni. Tuleb rõhutada, et pankrotimenetluse kohaliku omavalit-
suse üksuse suhtes välistavad konstitutsiooniõiguslikud põhimõtted: 
kohaliku omavalitsuse põhiseaduslik garantii ja õigusriigi printsiip.

Teiselt poolt ei tähenda aga kohalike omavalitsuste autonoomia 
iseenesest suletud süsteemi. Ka väljastpoolt tuleva vaate vajalikkust 
on põhiseadus tunnustanud.

6  Vt viide 4.
7  Ernits, M. Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kommenteeritud välja anne. Juura Õigusteabe 

AS. Tallinn, 2002, lk 128.
8  Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus kohtuasjas nr 3-4-1-3-97, 

RTI, 1997, 74, 1268. 
9 Olle, V jt. Vt viide 1, lk 664.



Riigikontroll on majanduskontrolli teostav riigiorgan

Riigikontroll on põhiseaduse § 132 kohaselt oma tegevuses sõltu-
matu majanduskontrolli teostav riigiorgan. Põhiseaduses sätestatud 
Riigikontrolli põhiülesande – teostatava majanduskontrolli sisu ja 
ulatuse – määrab kindlaks Riigikontrolli seadus. Põhiseaduse §-i 137 
kohaselt sätestab Riigikontrolli korralduse seadus.10 Seaduseks põhi-
seaduse tähenduses on Riigikontrolli seadus, mis määrab kindlaks 
Riigikontrolli korralduse ja tegevuse alused, sh kontrollipädevuse.

Riigikontrolli põhiülesande käigus võib Riigikontroll hinnata kont-
rollitavate sisekontrolli, finantsjuhtimist, finantsarvestust ja finants-
aruandeid, majandustegevuse, sealhulgas majandustehingute õigus-
pärasust; juhtimise, organisatsiooni ja tegevuse tulemuslikkust, info-
tehnoloogiasüsteemide usaldatavust. Riigikontrolli seaduse § 7 sätes-
tab ka kontrollitavad: lisaks seaduses loetletud asutustele ja isikutele 
teostab Riigikontroll majanduskontrolli kohalike omavalitsuste üle.11 
Seadus määrab Riigikontrolli teostatava majanduskontrolli sisu ja ula-
tuse (kontrollipädevuse) ning kontrollitegevuse alused (menetluse). 
Seejuures ei laiene Riigikontrolli kontrollipädevus kohalikele oma-
valitsustele kõikehõlmavalt, vaid piiratud osas.12 Kuni 1.  jaanuarini 
2006. aastal hõlmas Riigikontrolli omavalitsustes teostatav majan-
duskontroll riigi poolt kohalike omavalitsuste valdusse antud kinnis- 
ja vallasvarale riigieelarvest antavaid sihtotstarbelisi eraldisi, toetu-
seid ning riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud raha.

Kohaliku omavalitsuse üksuste üle  
kontrolli teostamise vajalikkus 

Kohaliku omavalitsuse üksuste puudulikule kontrollisüsteemile on 
viidatud mitmes Eestit puudutavas rahvusvahelises aruandes. Näi-
tena võib tuua GRECO (Group of States Against Corruption, Council 
of Europe) 2001. aasta aruande (www.greco.coe.int). Selles soovitati 
Eestil muu hulgas üle vaadata Riigikontrolli tegevus ning tugevdada 
kontrolli kohalike omavalitsuste üle. Nende probleemide lahendami-
seks ja eesmärkide saavutamiseks kaaluti ka teisi võimalusi, kuidas 
tugevdada kontrolli omavalitsuste üle. Näiteks eraaudiitoritelt tellita-

10 Vt viide 4.
11 Riigikontrolli seadus (RT I 2002, 21, 117).
12 Õiguskantsleri kiri riigikontrolörile, 06.09.2004, nr 6-1/04/1154, lk 2.
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vate auditite kasuteguri suurendamine, omavalitsuste välisauditi jaoks 
spetsiaalse auditiinstitutsiooni loomine, revisjonikomisjonide tehtava 
kontrolli tugevdamine. Põhjaliku analüüsi käigus jõuti siiski järel-
dusele, et Riigikontrolli pädevuse laiendamine on parim lahendus.13

Riigikohtu seisukoht rajaneb Euroopa kohaliku omavalitsuse harta 
artiklil 8, mille järgi võib administratiivkontrolli kohalike võimuorga-
nite tegevuse üle teostada vaid põhiseaduses või seadustes ettenäh-
tud juhtudel ja korras. Üldjuhul on mis tahes kohalike võimuorganite 
suhtes teostatava administratiivkontrolli eesmärk tagada vaid nende 
tegevuse vastavus seadustele ja konstitutsioonilistele põhimõtetele. 
Kontrolli tehakse viisil, mis tagab, et kontrollorgani sekkumise ula-
tus oleks tasakaalus kaitstavate huvide tähtsusega.14

Riigikontrolli kontrollipädevuse  
laiendamise eesmärgid

Riigikontrolli kontrollipädevuse laiendamisel kohaliku omavalitsuse 
üksustele oli kaks peamist eesmärki: 
•  aidata kaasa väliskontrolli tugevdamisele avaliku sektori käsutuses 

olevate vahendite õiguspärase kasutamise üle ning
•  aidata kaasa korruptsiooniriskide vähendamisele ning võimalike 

korruptsioonijuhtumite avalikustamisele.15
Mõlemad eesmärgid haakuvad Riigikontrolli põhiülesandega anda 

majanduskontrolli kaudu Riigikogule ja avalikkusele kindlustunne, et 
avaliku sektori vahendeid kasutatakse õiguspäraselt. On oluline mär-
kida, et majanduskontrolli eesmärk ei ole üksnes leida puudusi, vaid 
eelkõige anda tegelikust olukorrast ülevaade.

Seadustega Riigikontrolli pädevuse laiendamist põhiseadus ei 
takista, kuna põhiseaduslikele institutsioonidele täiendavate 
ülesannete panemine võrreldes põhiseadusest tulenevaga ei ole 
olemuslikult põhiseadusega vastuolus. Lisaülesande panemisel 
tuleb arvestada, et see ei tohi takistada põhiülesande täitmist ega  
olla vastuolus muude põhiseaduslike põhimõtetega. Seetõttu jõuti 
seisukohale, et sõltumatule põhiseaduslikule institutsioonile kohaliku 

13  Seletuskiri Riigikontrolli seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muut-
mise seaduse eelnõu juurde.

14  Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus kohtuasjas nr 3-4-1-1-
98. RT I 1998, 14, 230. 

15 Vt viide 12.



omavalitsuse üle majanduskontrolli panemine ei ole vastuolus 
põhiseaduslike põhimõtetega.16

Riigikontrolli seaduse muutmise käigus Riigikogus peetud arutelu 
stenogrammist võib ühe olulise tõstatud probleemina välja tuua veel 
praktikute hirmu Riigikontrolli sõltumatuse pärast, kahtlustuse, kas 
muudatus toob ikka kaasa loodetud eesmärgi saavutamise. Probleemi 
analüüsi käigus jõuti järeldusele, et kohalike omavalitsuste jaoks ei 
tule juurde ei uut kontrolliorganit ega  liiki, vaid Riigikontroll saab 
oma seniseid ülesandeid – tagada läbipaistvus ja seaduslikkuse kont-
roll – teostada kvaliteetsemalt ning moel, mis ei tekitaks pidevalt 
õiguslike vaidluste ohtu. Õiguslike vaidluste ohu all peeti seejuures 
silmas n-ö halli ala riigi ja omavalitsuste vara kasutamise seaduslik-
kuse hindamisel.17

Sõltumatu väliskontrolliorgani hinnangud ja järeldused peaksid 
lisaks andma ka kontrollitavale endale hea aluse kvaliteetsete otsuste 
tegemiseks ning suurendama kontrollitava üksuse usaldusväärsust 
kolmandate isikute silmis.

Riigikontrolli õigus kontrollida kohalikke omavalitsusi tähendab 
ka omavalitsusorganite talumiskohustust kontrollitoimingute suhtes, 
kaasaaitamiskohustust. Selliseid kohustusi saab panna vaid riigi ja 
kohaliku omavalitsuse suhteid reguleeriva seadusega.18

Pilk kohaliku omavalitsuse tegevuse  
kontrolliulatuse vaidlusse 1937. aastal

Tänapäeval toimunus ei ole midagi uut: samasisuline diskussioon toi-
mus põhiseaduse eelnõu arutelul 1937. aastal.

Riigikontroll kutsuti ellu Ajutise Maanõukogu 27. detsembri 1918. a 
otsusel. Esimene Eesti Vabariigi põhiseadus võttis kontrolli suhtes 
seisukoha, et riigi asutuste ja ettevõtete majandusliku tegevuse ning 
riigieelarve täitmise kontroll on Riigikogu funktsioon, mille teosta-
miseks ta moodustab vastavad asutused. 1937. a põhiseadus kallutas 
Riigikontrolli täidesaatva võimu poole.

Nimetatud põhiseaduse eelnõu nägi ette võimaluse, et seadusega 
võidakse Riigikontrollile panna ka omavalitsuste majandusliku tege-

16 Vt viide 12. 
17  http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2005/05/t05051013-03.html#P323_94193
18  Lehis, L. Arvamus Riigikontrolli auditeerimispädevusest seoses kohalike omavalit-

sustega. Kiri riigikontrolörile, 27.08.2004.



vuse kontroll. Põhiseaduse eelnõu II lugemisel oli 10. peatüki „Riigi-
kontroll“ § 101 lõige 2 sõnastatud järgmiselt: „Seadusega võidakse Rii-
gikontrollile panna ka omavalitsuste ja muude avalikõiguslikul alal 
teotsevate asutiste majandusliku tegevuse kontrolli.“19

Mõned argumendid omavalitsuse autonoomia toetuseks 27. mail 
1937 Riigikogu hoones toimunud Rahvuskogu esimese kogu põhi-
seaduse eelnõu üldkomisjoni koosoleku protokollist nr 26 (arutelust  
§ 101 lõike 2 üle):20 
•  Kaarel Eenpalu: „Oleme käesoleva paragrahviga liiale läinud. Meie 

oleme küll omavalitsuste austajad, aga ainult sõnades. Mis on oma-
valitsus? Omavalitsus tähendab, et ta ise määrab enesele eelarve 
ja et ta ka ise valvab eelarve täitmise järele. Seda järelevalvet aga 
anda Riigikontrollile – see oleks väga kaugele mindud. Selle vastu 
peab hakkama.“

•  Värdi Velner: „Isegi veneajal ei ole nii kaugele mindud, et näiteks 
valdades oleks sisse seatud riiklik kontroll. Nii kaugele meiegi minna 
ei või. On olemas omavalitsustel oma revisjonikomisjonid, kes kont-
rolli toimetavad. Seni ei ole selle süsteemi suhtes mingeid väärnäh-
teid esile tulnud.“

•  Herbert Treial: „Kui Riigikontroll peaks jääma kontrollijaks oma-
valitsuste asutiste majandusliku tegevuse üle, siis võib see tungida 
väga sügavale omavalitsuste ellu ja seepärast asub komisjon siin sei-
sukohale, et omavalitsuse asutiste majandusliku tegevuse üle võib 
olla riigi kontroll mitte otstarbekohasuse seisu kohalt, vaid ainult 
seaduspärasuse seisukohalt.“ 
Samal koosolekul esitati argumente ka kohaliku demokraatia toe-

tuseks:
•  Juhan Kaarlimäe: „Kuigi omavalitsusi revideeritakse mitmet kanti, 

siis ometi ükski revideerimine ei oleks nagu lõpuni läbi viidud, kuna 
üks asutis revideerib üht osa, teine teist, ja et sarnane revideerimine 
ei ole otstarbekohane.“

•  Anton Uesson: „Omavalitsuste esindajad ja juhtivad jõud on seda 
paremini omavalitsuste asutisi juhtinud, mida kõvem kontroll nende 
asutiste üle on.“

•  Kaarel Eenpalu: „Pean ütlema, et kuritarvitused selles suhtes on 
kõik pärit sellest ajajärgust, kui meil omavalitsusasutised lõigati 
pea täielikult järelevalvest ära. Parlamendi rühmad toetasid neid, 

19 ERA f 77, n 3, s 77a, lk 287.
20 ERA f 77, n 3, s 77a, lk 288.



ja kui samade rühmade pesakonnad olid omavalitsuste juures, siis 
ei hakanud mingi võim nende peale. Nii et sellest võime järeldada, 
et valitsuse enda soodustusel võisid omavalitsused laiemalt elada.“ 
13. aprilli 1937. a põhiseaduse eelnõu läbivaatamise III komisjoni 

koosolekul tõi komisjoni liige Ado Anderkopp välja järgmise seisu-
koha: „Praegune omavalitsuste revideerimise kord on sarnane, et üks 
või teine ministeeriumi ametnik tuleb koha peale ja tuhnib omavalit-
suse asjaajamise läbi, ilma et tal oleks küllaldast asjatundmist. Parem 
on asendada see ülemuslik kontroll erapooletu ja asjatundliku Riigi-
kontrolli revideerimisõigusega.“21

Põhiseaduse eelnõu läbivaatamise III komisjoni liige Jüri Mark-
soo avaldas ettepaneku „ühes riiklike summadega kontrollida ka asu-
tuste enese summasid“ kohta arvamust, et sellises ulatuses kontrolli 
teostamine tekitaks Riigikontrollile raskusi, kuna kontrollida tuleks 
ka omavalitsuste oma rahaga tehtud toimingute otstarbekohasust.22

21. aprilli 1937. a komisjoni koosolekul ütles komisjoni liige Her-
bert Treial: „Eelmisel koosolekul komisjoni liige Kohver tõstis üles 
küsimuse, kas on otstarbekohane anda Riigikontrollile õigus teos-
tada kontrolli omavalitsuste majandusliku tegevuse üle otstarbeko-
hasuse seisukohast. Arvan, et omavalitsuste majandusliku tegevuse 
üle võiks Riigikontroll teostada kontrolli vaid seaduslikkuse seisuko-
hast.“23 Samal koosolekul jõudis sarnasele seisukohale ka komisjoni 
liige [August] Kohver ise: „... kas Riigikontroll teostab kontrolli oma-
valitsuste ja muude avalikõiguslikul alusel teotsevate asutiste majan-
dusliku tegevuse üle seaduslikkuse või otstarbekohasuse seisukohast. 
Riigi kontroll on mõeldav neis asutistes vaid seaduslikkuse seisuko-
hast, mitte otstarbekohasuse seisukohast, kuna vastasel korral pii-
raksime nende asutiste omavalitsuslikku tegevust.“24

Diskussiooni tulemus 1937.  aastal oli, et hääletamisel 
võeti § 101 lõige 2 vastu ühel häälel aruandja esitatud kujul:
 „Seadusega võidakse määrata Riigikontrolli kaastöö omavalitsuste ja 
muude avalikõiguslikul alusel teotsevate asutiste majandusliku tege-
vuse kontrollimisel riigisummade kasutamise alal.“25

21 ERA f  77, n 3, s 81, lk 111.
22 ERA f  77, n 3, s 81, lk 110.
23 ERA f  77, n 3, s 74, lk 132.
24 ERA f  77, n 3, s 74, lk 133.
25 ERA f  77, n 3, s 77a, lk 300.



Siin tuleks rõhutada kahte aspekti: esiteks, nagu ka nüüd, kiideti 
1937. aastal pädevuse laiendamine ühehäälselt heaks

Teiseks, 1937. aastal seisnes vaidlus selles, kas üldse anda 
Riigikontrollile mingigi omavalitsuste kontrollimise pädevus. 
Lõpplahendusena otsustati, et Riigikontroll saab kontrollida riigi 
antud raha kasutamist omavalitsustes. Tolleaegse konteksti huvides 
tuleb silmas pidada, et kui tänases situatsioonis saab Riigikontroll 
teha ainult soovitusliku iseloomu ettepanekuid, siis tol ajal oli 
Riigikontroll riigikontrolör Karl Soonbergi sõnul asutus, kes „... omab 
ka kohtulikke funktsioone, näit. määrab juurde- ja tagasimakse ...“.26

Arutelu kohaliku omavalitsuse üksuste  
kontrollimise ulatuse üle Riigikogus 

2005. aastal toimus sarnane diskussioon nagu 1937. aastal, kuid see-
juures oli astutud üks samm edasi – nimelt vaieldi selle üle, kas anda 
Riigikontrollile lisaks riigi antud raha kontrollimisele ka omavalitsuste 
enda vahendite kontrollimise pädevus ning kas selle õiguse andmine 
riivab omavalitsuse iseotsustusõigust.

Riigikontrolli seaduse muutmise arutelu käigus 2005. aastal kuju-
nes vaidluse lähtekohaks Riigikontrolli pädevuse käsitlemisel põhi-
seaduse § 133 punkt 3, mille kohaselt kontrollib Riigikontroll koha-
like omavalitsuste valdusse antud riigivara kasutamist ja käsuta-
mist. See norm oli Riigikontrolli seaduse muutmisel põhjaliku dis-
kussiooni objektiks.

Kokkuvõtvalt tõi diskussiooni sisu välja Rein Lang Riigikogu istun-
gil 13. aprillil 2005. a.27 Eelkõige seisnes küsimus selles, kas ülal viida-
tud säte piirab Riigikontrolli pädevuse tõepoolest üksnes riigi poolt 
kohaliku omavalitsuse üksustele eraldatud varaga või peaks olema 
lubatud Riigikontrollile ulatuslikumate kontrolliõiguste andmine, 
selleks et tagada avalike vahendite õiguspärane ja otstarbekas kasu-
tamine tervikuna. Kitsast tõlgendust ei peetud enam põhjendatuks 
ning kartusi Riigikontrolli pädevuse laiendamise suhtes peeti valda-
valt asjatuks.

Arutelu käigus asus õiguskantsler seisukohale, et küsimuse kaalu-
misel tuleb arvestada ühelt poolt kohaliku omavalitsuse garantii aja-
looliselt olulist rolli Eesti ühiskonnas. Sellegipoolest on oluline tõdeda, 

26 ERA f 77, n 3, s 81, lk 108.
27 http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2005/04/t05041311-10.html#P204_31987



et kohalik omavalitsus on avaliku võimu osa, mille tegevuse finants-
baasi moodustavad maksud. Riigikontrolli põhiseaduslikuks funkt-
siooniks on saada jälile ja avalikustada igat liiki avaliku raha väärka-
sutamine. Kohalik omavalitsus on avalik võim ega ole sellisena vaid 
loodud inimese heaks eesmärgiga teda paremini teenida, vaid loo-
dud inimese heaks eesmärgiga teda paremini teenida, suurendades 
samas demokraatiat. Nende eesmärkide saavutamiseks peavad rii-
gile jääma piisavad kontrollimehhanismid.

Urmas Reinsalu tõi Riigikontrolli seaduse muutmise arutelu käi-
gus välja filosoofilise lähtealuse, et maksumaksja raha peab olema 
täies ulatuses välise kontrolli all ning seda peab olema võimalik välise 
kontrolli kaudu auditeerida. Oluline on kohalike omavalitsuste ela-
nike õiguskindlus teada saada, et nende maksuraha ja avalikud tee-
nused on seaduspäraselt rakendatud, s.o kohalike omavalitsuste ela-
nikele on tagatud õiguskindlus. Lisaks aitab see realiseerida olulist 
riigi juhtimise demokraatia põhimõtet, mille üheks elemendiks on 
hea halduse põhimõte.28

Kohaliku omavalitsuse üksuse asutused on sageli inimestele esi-
meseks ja kõige lähedasemaks kokkupuuteks avaliku sektoriga ning 
mõjutavad omakorda usku riiki. Seega on omavalitsuse üle järele-
valve tugevdamine oluline riigivõimu legitiimsuse suurendamiseks. 
Kohalike omavalitsuste autonoomia ei tähenda ju iseenesest kontrol-
limatust. Lisaks märgitakse seadusemuudatuse seletuskirjas, et tule-
nevalt ajaga muutunud nõuetest on otstarbekas põhiseaduse kõne-
alune säte sisustada tänapäevase sisuga, et vähendada avalikus sek-
toris kontrollivaba ruumi miinimumini.29

Ka Riigikohus on oma 19.04.2005. a otsuses asunud seisukohale, 
et põhiseaduslikest põhimõtetest tulenevate õiguste riivamine on 
lubatud, kui eksisteerib mõni põhiseaduslik väärtus, mida piiranguga 
kaitstakse ning kui piirang on vajalik demokraatlikus ühiskonnas. Ka 
kohaliku autonoomia põhimõtte kui põhiseaduse üldpõhimõtte rii-
vamine on lubatud, kui seda õigustab mõne olulise põhiseadusliku 
väärtuse saavutamine.30

Riigikontrolli järelevalve osas tuleb silmas pidada, et tegu ei ole 
järelevalvega selle traditsioonilises tähenduses. Riigikontrolli majan-

28 http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2005/05/t05051114-04.html#P291_46209
29  http://web.riigikogu.ee/ems/saros-bin/mgetdoc?login=proov&password=&op=em-

s&system=ems&server=ragne11&itemid=050950014
30 http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222479199



duskontrolli raames sooritatava menetluse tulemuseks ei ole kohus-
tuslik ettekirjutus või muu vahetult sanktsioone või karistusi kaasa 
toov akt. Menetluse tulemusel koostatakse üksnes kontrolliaruanne, 
mis sisaldab tähelepanekuid, hinnanguid, ettepanekuid puuduste kõr-
valdamiseks, seejuures on peamiseks „sanktsiooniks“ on väärjuhtude 
avalikustamine.31

Seega ei ole nende kahe printsiibi vahel ega saanudki olla mingit 
olemuslikku vastuolu. Küsimus oli pigem selles, kuidas saavutada 
tasakaal kahe põhiseaduses väljendatud olulise põhimõtte vahel, 
rakendades neid seejuures põhjendamatult piiramata.

Eelnõu seletuskirjas tehti ettepanek laiendada Riigikontrolli majan-
duskontrolli õiguseid kohaliku omavalitsuse suhtes sõltumata sellest, 
kas tegu on riigi või munitsipaalvaraga. Munitsipaalvara kontrolli 
ulatust sooviti piirata siiski üksnes õiguspärasuse kontrolliga. Kuna 
lõppastmes tuleb raha ikkagi maksumaksja taskust, ei tohiks kont-
rolli efektiivsus sõltuda raha kasutajast. Praktikas on sageli proble-
maatiline riigi- ja kohaliku elu küsimuse eristamine.

Andres Herkel nentis Riigikontrolli seaduse muudatuse arute-
lul Riigikogus, et mitu aastat on vaieldud selle üle, kas Riigikont-
rolli kontroll kohalike omavalitsuste üle on põhiseaduspärane. Aru-
telu tulemusel jõuti järeldusele, et kontroll ei saa puudutada polii-
tiliste otsuste otstarbekohasuse hindamist, vaid seaduslikkust ja 
finantskontrolli. Samas pidas Herkel seda euroopaliku suunitlu-
sega eelnõuks, mis aitab omavalitsuste üle kontrolli märksa tõhu-
samaks muuta.32

Urmas Reinsalu tõi positiivsena välja ka tahu, et Riigikogule tekib 
parlamendi ja Riigikontrolli koostöökomisjoni kaudu täiendava teabe 
saamise võimalus kohalike omavalitsuste tegevuse kohta maksu-
maksja raha kasutamisel.33

Seadusandja leidis, et põhiseadusega on kooskõlas seisukoht, mis 
lubab väliskontrolliorganina hinnata kohalike omavalitsuste tegevuse 
seadusele vastavust, kuid keelab hinnangute andmise nende otsuste 
säästlikkuse, tõhususe ning mõjususe kohta.

31  Vt viide 12, http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2005/04/t05041311-10.htm-
l#P204_31987

32 http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2005/05/t05051013-03.html#P323_94193
33 http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2005/05/t05051114-04.html#P291_46209



Riigikontroll kohaliku omavalitsuse üksuse 
väliskontrolli organina 

Riigikontrolli kontrollipädevuse laienemise rakendamisel omavalit-
suste suhtes tundub esmapilgul selge olevat, kuidas seadusest läh-
tuda. Kuid praktikas on juba kerkinud mitmeid vaidlusi n-ö piiriala-
dele jäävatele probleemidele hinnangu andmise lubatavuse üle: kas 
kohaliku demokraatia kaitseks piisab, kui piirduda vaid formaalse sea-
duslikkuse kontrolliga või tuleks alati hinnata ka seda, kas omavalit-
suse tegevus on lähtunud tõepoolest seaduse tegelikest eesmärkidest, 
seadusandja mõttest ning elanike õigustatud huvidest ja vajadustest.

Näide: 
•  Kas ja millise hinnangu saab Riigikontroll anda olukorrale, kus lin-

nas, mille tänavate seisukord on äärmiselt halb, nii et need vajak-
sid suuremat korrastamist, ehitatakse uus linnavalitsuse hoone või 
olukorrale, kus samas linnas uue hoone asemel näiteks asfalteeri-
takse ära teelõik, mis viib üksnes linnapea elamu juurde? 

•  Riigihangete seaduse eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse 
raha läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne 
kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne 
ärakasutamine riigihankel. Kuidas kontrollida seaduslikkust nii, 
et vältida hinnangu andmist valla-linna tegevuse säästlikkusele?

•  Jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse korraldamist, selle tõhus-
tamise eesmärke, samuti jäätmeveo optimeerimist valla-linnas. Kui-
das kontrollida jäätmekava täitmist nii, et vältida hinnangu and-
mist valla-linna tegevuse tulemuslikkusele?
On selge, et pelgalt formaalne seaduslikkuse kontroll ei ole koha-

liku demokraatia kaitseks piisav. See ei pruugi anda objektiivset ega  
sisulist infot omavalitsuse tegevuse kohta. Alati tuleb hinnangute 
andmisel silmas pidada ka seadusandja mõtet ja seaduse tegelikku 
eesmärki ning elanike õigustatud huve. Üksnes sel juhul on võima-
lik sisuliselt tagada kohaliku demokraatia toimimine, riivamata seal-
juures omavalitsuse autonoomiat. See võikski olla koht, kus ühelt 
poolt tagatakse demokraatia toimimine avalikkuse kontrolli kaudu 
ning teiselt poolt ei riivata kohaliku omavalitsuse õigust iseseisvalt 
ja lõplikult otsustada kohaliku elu küsimusi.

Tuleb rõhutada, et majanduskontrolli eesmärk on anda eelkõige 
ülevaade tegelikust olukorrast. Lisaks peaks sõltumatu väliskontrolli-
organi hinnangud ja järeldused andma ka kontrollitavale endale hea 



aluse kvaliteetsete otsuste tegemiseks ning suurendama kontrolli-
tava üksuse usaldusväärsust kolmandate isikute silmis.

Sellest tulenevalt ei ole Riigikontrolli tegevus olnud suunatud 
üksnes riigihalduse huvide esindamisele munitsipaalhalduse juu-
res. Samaväärselt oluliseks peab Riigikontroll hinnangu andmist 
sellele, kas ja kuidas on omavalitsuste probleemid seotud vajaka-
jäämistega riigihalduses ning kuivõrd riik arvestab omavalitsuste 
õigustatud vajadustega. Avaliku sektori toimimise põhimõtted ja 
aruandlus on olnud pidevas kiires arengus, mistõttu Riigikontrol-
lil on oluline roll Riigikogule ja avalikkusele sõltumatu ning objek-
tiivse tagasiside andmisel tehtud valikute tulemuslikkuse ja tähel-
datud vajakajäämiste kohta.

Rein Lang tõi seadusemuudatuse arutelul positiivsena välja eelnõu 
täienduse, mille kohaselt on Riigikontrollil õigus teha Riigikogule, 
Vabariigi Valitsusele ja ministrile, ka kohaliku omavalitsuse organi-
tele ettepanekuid õigusaktide väljatöötamiseks, muutmiseks ja täien-
damiseks. Selline õigus osaleda õigusloomes on kantud eelkõige ees-
märgist kõrvaldada majanduskontrolli raames ilmnenud puudused 
ning vältida neid tulevikus. Samuti annab norm võimaluse, et kui 
Riigikontroll saab teavet võimalike lünkade või puudujääkide kohta 
õigusaktides, juba ennetavalt juhtida sellele tähelepanu. Riigikont-
roll on kohalike omavalitsuse ülesandeid puudutavates küsimustes 
seda võimalust rakendanud.34

Riigikontrolli tegevus kohaliku omavalitsuse üksuste 
kontrollimisel pärast 1. jaanuari 2006 

Riigikontroll asus uutest eesmärkidest tulenevalt alates 1. jaanuarist 
2006 teostama kohalikes omavalitsustes kontrolli järgmiste isikute 
ja valdkondade üle:
•  kohaliku omavalitsuse üksuste üle munitsipaalvara valdamisel, kasu-

tamisel ja käsutamisel;
•  sihtasutuste ja mittetulundusühingute üle, kelle asutajaks või liik-

meks on kohaliku omavalitsuse üksus;
•  äriühingute üle, kus kohaliku omavalitsuse üksusel on valitsev mõju;
•  nende äriühingute tütarettevõtjate üle.

34 http://web.riigikogu.ee/ems/stenograms/2005/04/t05041311-10.html#P204_31987



Nimetatud valdkondades on Riigikontrollil õigus hinnata kontrol-
litavate
•  sisekontrolli, finantsjuhtimist, finantsarvestust ja finantsaruandeid;
•  majandustegevuse, sealhulgas majandusarvestuse õiguspärasust;
•  infosüsteemide usaldatavust.

Siinkohal on vaja rõhutada, et oma tegevuses arvestab Riigikont-
roll kohaliku omavalitsuse korralduse ühe olulisema põhimõttega – 
kohaliku omavalitsuse õigusega iseseisvalt ja lõplikult otsustada ning 
korraldada kohaliku elu küsimusi –, mistõttu ei laiene Riigikontrolli 
kontrollipädevus kohaliku omavalitsuse juhtimise, organisatsiooni ja 
tegevuse tulemuslikkuse hindamisele.

Lisaks jätkab Riigikontroll kohaliku omavalitsuse üksuse valdusse 
antud riigi kinnis- ja vallasvara, riigieelarve sihtotstarbeliste eraldiste, 
toetuste ning riiklike ülesannete täitmiseks eraldatud raha kasuta-
mise kontrollimist (sealhulgas ka vara kasutuse tulemuslikkuse hin-
damist).

Nende ülesannete täitmiseks on Riigikontrollis loodud eraldi 
auditi osakond, kus töötab praegu 13 audiitorit. Osakond alustas 
tööd 1. jaanuaril 2006. Riigikontrolli 2006. aasta eesmärkideks oli 
ühelt poolt osakonna töö käivitamine, struktuuri ja vastutusalade 
kindlaksmääramine, kuid samas ka reaalse audititegevusega alusta-
mine. Riigikontrolli seaduse kohaselt otsustab Riigikontroll iseseis-
valt auditite korraldamise, aja ja iseloomu ning kohustub auditee-
rima erapooletult kooskõlas seaduste ja rahvusvaheliselt aktseptee-
ritud auditistandarditega.

Tulenevalt kontrollitavate subjektide arvukusest ja Riigikontrolli 
käsutuses olevate ressursside piiratusest lähtutakse auditeeritavate 
valimisel Riigikontrolli käsutuses oleva info analüüsist ning riigi- ja 
munitsipaalhalduse efektiivse toimimise seisukohalt prioriteetsete 
valdkondade ja nendega seotud riskide selgitamisest.

Kohalike omavalitsuste auditeerimisel on Riigikontroll näinud eel-
kõige vajadust järgmiste auditiliikide kasutamise järele:
•  kohaliku omavalitsuse või mõne selle allasutuse, selle finantsjuh-

timise, varahalduse ja sisekontrollisüsteemide üldauditid ehk ins-
titutsiooniauditid;

•  konkreetse valdkonnaga seotud teemaauditid.

Üldauditite eesmärgiks on eelkõige hinnata, kas konkreetse 
omavalitsuse tegevus, samuti finantsjuhtimine ja varahaldus 



on õiguspärased ning kas omavalitsuses toimivad tõhusad 
sisekontrollisüsteemid. Osakonna teise tegevusaasta lõpuks on 
nimetatud auditite käigus kontrollitud 11 valda-linna. Peamised 
probleemid, mis paljuski on omased omavalitsustele üldisemalt, on 
järgmised:
•  kõikide auditeeritud omavalitsuste sisekontrollisüsteem vajab olu-

list tõhustamist;
•  infot ei avalikustata ettenähtud mahus ja viisil;
•  kehtestatud kordi ei järgita või on korrad vananenud;
•  eelarvestamine ja eelarve täitmine ning majandustehingud ei toimu 

alati seaduste kohaselt.35

Teemaauditite eesmärgiks on kohaliku omavalitsuse mingi tegevus-
valdkonna korralduse õiguspärasuse hindamine kas kõigis või siis 
teatud rühmas omavalitsustes. Riskianalüüsile tuginedes valitakse 
auditeeritavad valdkonnad tõenäoliselt järgmiste kohaliku omava-
litsuse tegevusega seotud valdkondade hulgast: põhivarade valitse-
mine, toetuste andmine, riigihangete korraldamine, tegevuslubade väl-
jastamine, riigi poolt tasuta omavalitsuse omandisse antud sihtots- 
tarbelise vara valitsemine, Euroopa Liidu tõukefondidest saadavate 
toetuste kasutamine ning kohaliku omavalitsuse tegevuse rahasta-
mine. Osakonna teisel tegevusaastal on lõppenud neli seesugust audi-
tit ning tuvastatud on järgmised probleemid: 
•  raamatupidamise üldine tase on kehv ning finantsaruannetes esi-

neb olulisi puudusi; finantsaruanded ei ole avalikkusele kergesti 
kättesaadavad,

•  investeeringute kavandamine vajab arengu järjepidevuse tagami-
seks olulist täiustamist;

•  puuduvad usaldusväärsed ja võrreldavad andmed ametnikega seo-
tud kulude tegeliku suuruse kohta;

•  tegelemine infoühiskonna probleemidega pole enamikule omava-
litsustest jõukohane.
Omavalitsuse toimimise korrektsus ja läbipaistvus ei ole oluline 

mitte ainult formaalses mõttes. On selge, et tasakaalustatud ja kõi-
giti kaalutletud käsitlusega saab Riigikontroll olla abiks omavalit-
sustele, aidates neil tagada nende käsutuses oleva raha õiguspärase 
kasutamise ning läbipaistva ja efektiivse halduse, tugevdades seeläbi 
kohalikku demokraatiat.
35 Kõik Riigikontrolli auditiaruanded on kättesaadavad kodulehelt www.riigikontroll.ee.



Riigikontroll püüab oma ülesannete täitmisel olla esmalt avalik-
kusele ja Riigikogule erapooletu info ja tagasiside andmise allikaks, 
kuid teisalt olla abiks kohaliku omavalitsuse halduskorralduse ning 
sisekontrollisüsteemide kujundamisel ja täiustamisel.




