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Käesoleva magistritöö raames käsitletakse Euroopa Liidu (EL) struktuurifondidest (Euroopa 

Sotsiaalfond (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF) ning Ühtekuuluvusfond (ÜF)) 

eelmisel eelarveperioodil (2007-2013.a.)  rahastatud projektide  menetlemise ja auditeerimise 

üldiseid põhimõtteid.  

EL struktuurivahendeid vahendavad Eestis toetuse saajale rakendusüksused (RÜ), 

rakendusasutuste (RA) ülesandeks on luua õiguslikud alused ja toetuse saamise tingimused. 

Auditeerimist alustatakse peale toetuse väljamaksmist ning tegevuste lõpetamist. Magistritöö 

teoreetilises osas antakse ülevaade struktuuritoetuste menetlemise korrast eelkõige toetuste 

rakendamise süsteemi, erinevate osapoolte ülesannete ja auditeerimisele eelnevate etappide 

mõistmiseks. Samuti tehakse ülevaade asjakohastest EL ja siseriiklikest õigusaktidest ning 

rahvusvahelistest siseauditeerimise standarditest (standardid), mis on aluseks auditite 

läbiviimisele.  

Magistritöö empiirilises osas keskendutakse auditite aruannete analüüsimisele. Kolmandas 

osas käsitletakse eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) rahastatud projektidele läbi 

viidud auditite aruannete kvaliteeti, analüüsitakse aruannetes tehtud tähelepanekute 

asjakohasust ning vastavust eelnimetatud regulatsioonidele. 

Magistritöö teema on aktuaalne, kuna eelmisel eelarveperioodil suurenes nende auditite hulk, 

mille puhul ei jõudnud audiitorid ja auditeeritavad tehtud tähelepanekute osas ühisele 

seisukohale ning auditeeritavad pöördusid üha enam oma õiguste kaitsmiseks kohtusse. 

Selliste vaidluste pidamine on muutnud suhted pingelisteks ja osapooltel puudub vastastikune 

usaldus.  

Nimetatud valdkonda ja probleeme ei ole autorile teadaolevalt varasemalt sellise põhjalikkuse 

ega suunitlusega käsitletud, mistõttu on teema  autorile huvitav väljakutse ning annab hea 

võimaluse rakendada igakülgselt oma teadmisi ja oskusi. Autor soovib teemat erapooletult 

käsitleda, tuginedes eelkõige valdkonda reguleerivatele õigusaktidele ning kaasates 

sõltumatuid eksperte. 

Magistritöö probleem tuleneb asjaolust, et auditeeritavate hinnangul on audiitorite pädevus 

pigem madal, ei arvestata objektiivseid selgitusi ning järeldused ei ole kooskõlas kehtivate 

SISSEJUHATUS 
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seadustega. Autor soovib magistritöö tulemusena jõuda järeldusele, kas selline arvamus on 

põhjendatud ning läbiviidud auditite aruannete analüüsimise kaudu hinnata audiitorite poolt 

tehtud tähelepanekuid. 

Magistritöö eesmärgiks on hinnata EL struktuurivahenditest rahastatud projektidele teostatud 

auditite kvaliteeti ning anda hinnang auditite tähelepanekute sisule, tõendusmaterjali 

asjakohasusele ja auditite läbiviimise sõltumatusele ja erapooletusele. 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1. hinnata audiitorite poolt kogutud ning auditite tähelepanekute aluseks olevate  

tõendusmaterjalide olemasolu ja selle piisavust; 

2. analüüsida auditeerimisel avastatud tähelepanekuid ja esitada statistika; 

3. anda hinnang auditites väljatoodud tähelepanekute sõltumatusele, objektiivsusele ja 

asjakohasusele lähtuvalt õigusaktidest, siseauditeerimise standarditest ning audiitorite 

professionaalsusest. 

Magistritöös kasutatakse struktuurifondidest rahastatud projektidele läbi viidud auditite 

aruandeid, mis on avalikustatud Rahandusministeeriumi (RM) koduleheküljel. Auditeid oli 

seisuga 12.08.2014 lõpetatud kokku 363, nendest olulisi tähelepanekuid oli tehtud 106 auditis. 

Valimisse arvati kõik need auditid, milles on auditeeritavale tehtud finantsmõjuga 

tähelepanekuid ning mille alusel on võimalik toetus või osa sellest tagasi nõuda. Valimi 

suurus moodustab läbiviidud auditite koguarvust 29,20%, mis autori hinnangul annab piisava 

kindluse otsustamaks auditite üldise kvaliteedi üle. 

Uurimismeetodina on kasutatud kvalitatiivset uurimismeetodit, eelkõige dokumentaalset  

juhtumiuuringut, mille käigus on lisaks auditi aruannetele kasutatud kättesaadavaid 

kohtuotsuseid ning muid asjakohaseid materjale. Lisaks on kasutatud sõltumatute ekspertide 

hinnanguid juhtumite analüüsimisel.  

Magistritöö koosneb kolmest peatükist, mis on jagatud alampeatükkideks. Magistritöö 

esimeses osas antakse ülevaade EL struktuurifondidest, struktuurivahendite menetlemise 

õiguslikest alustest ja struktuuritoetuste rakendamise korrast Eestis. Teises osas käsitletakse 

auditi planeerimise ja läbiviimise ning aruandluse koostamise aluseid. Kolmandas osas 

esitatakse metoodika ja valimi koostamise põhimõtted, analüüsitakse auditite tähelepanekuid 

detailsemalt valitud aruannete alusel ning esitatakse vastav statistika. 
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1.1.  Euroopa Liidu struktuurifondid 

EL struktuuritoetused aitavad arendada liikmesriikide majandust ja sellega vähendada 

arenguerinevusi Euroopa piirkondade vahel. EL regionaalpoliitika elluviimiseks  on  

liikmesriikidel võimalik taotleda struktuuritoetusi, mida pakuvad erinevad struktuurifondid. 

Magistritöös käsitletakse ESF, ERF ja ÜF toetusi. Eestile oli 2007-2013.a. 

struktuuritoetustena ette nähtud kokku 3,4 miljardit eurot. [1] 

Eestis oli eelmisel programmperioodil rakendatud neli rakenduskava, millest on tehtud 

ülevaade magistritöö alapunktis 1.2 ning esitatud joonisel lisas 1. Rakenduskavade aluseks on  

prioriteetsed suunad (tegevused), mis on Vabariigi Valitsuse tasemel kinnitatud ning nendele 

tegevustele makstakse toetust erinevate meetmete tingimustele vastavalt.  

Magistritöö põhiliseks uurimisülesandeks on analüüsida EL struktuurifondidest rahastatud 

projektidele läbi viidud auditite aruandeid ja nendes esitatud tähelepanekuid. Auditi 

läbiviimisel on audiitoril oluline tutvuda eelnimetatud meetme tingimuste ja projektiga seotud 

infoga. Projekti auditeerimist alustatakse üldjuhul peale seda, kui projektile on toetus kas 

osaliselt või täielikult välja makstud ning kavandatud tegevused lõpetatud. Enne auditeerima 

asumist on audiitoril võimalus tutvuda projekti dokumentatsiooniga, eelnevalt läbiviidud 

menetlustoimingutega (toetuse taotluse kinnitamine, toetuse väljamaksmine, projekti 

koosolekud, vaidlused jms) ning muuhulgas saada ülevaade projekti senisest kulust ning 

võimalikest probleemkohtadest RÜ. Audiitoril on auditi käigus võimalus teha tähelepanekuid 

ka RÜ eelnevate menetlustoimingute kohta, kuid enamasti tehakse tähelepanekuid projekti 

rakendamise osas toetuse saajale.  

Magistritöö esimeses peatükis anname ülevaate EL struktuurifondidest (ESF, ERF ja ÜF) 

üldiselt ning struktuuritoetuste rakendamise alustest ja menetlemise etappidest enne 

projektide auditeerimisele asumist, et saada ülevaade kogu süsteemist tervikuna ning mõista 

kõigi menetelejate õigusi ja kohustusi. Projektide auditeerimise ülevaade ja juhtumite analüüs 

auditite aruannetes avastatud tähelepanekute alusel on esitatud vastavalt magistritöö teises ja 

kolmandas osas. 

 

EUROOPA LIIDU STRUKTUURITOETUSTE RAKENDAMINE EESTIS 
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1.1.1. Euroopa Sotsiaalfond 

ESF aitab toetada tööhõivet, inimestel paremaid töökohti saada ja tagada kõigile EL 

kodanikele õiglasemad tööväljavaated. Fondi tegevuse põhimõtteks on investeerida Euroopa 

inimkapitali – töötajatesse, noortesse ja kõigisse tööotsijatesse. EL on seadnud endale 

eesmärgiks luua rohkem ja paremaid töökohti ning sotsiaalselt kaasav ühiskond.  

ESF projektid aitavad:  

1. parandada töötajate kohanemisvõimet uute oskuste omandamisega ning ettevõtete 

kohanemisvõimet uute töömeetodite rakendamisega; 

2. parandada tööturule juurdepääsu, hõlbustades noorte üleminekut koolist tööellu või 

koolitades madalama kvalifikatsiooniga tööotsijaid nende tööväljavaadete 

parandamiseks; 

3. uute oskuste omandamisel kutseõppel ja elukestval õppel; 

4. ebasoodsas olukorras rahvastikurühmadesse kuuluvate inimeste abistamisel töö 

leidmisel. 

 

ESF projektid erinevad oma olemuse, mõõtkava ja eesmärkide poolest ning need on suunatud 

mitmesugustele sihtrühmadele. Nende hulgas on projekte õpetajatele ja õpilastele, noortele ja 

eakatele tööotsijatele ning samuti kõikvõimaliku taustaga potentsiaalsetele ettevõtjatele. [2] 

ESF auditeeritud projektidest on 22 tööturu-, 20 haridus- ja  16 ettevõtlusvaldkonnas, 6 

avaliku sektori töötajatele suunatud projekti ja 2 kultuuriprojekti.  

Eesti on saanud eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) ESF toetust kokku ligi 0,4 

miljardit eurot. Kõige enam on sellest fondist saanud toetust Eesti Töötukassa ning 

muuhulgas on ESF rahastanud näiteks ettevõtlustoetusi, tööturukoolituse ja praktikaga seotud 

tegevusi. Samuti on saanud toetust erinevad keeleõppe arendamise ja hariduslike 

erivajadustega õpilaste õppevara arendamise programmid.  

Magistritöö lisas 4 on töö koostaja esitanud ESF toetuse saajate ülevaate (kogusummas) ESF 

projektidele läbiviidud auditite alusel. Detailsem andmebaas ESF projektide, nende mahtude 

ja auditite andmetega on esitatud lisas 3. ESF projektide ülevaade, statistika ning 

juhtumianalüüs auditi aruannete alusel on esitatud magistritöö kolmandas osas. 

http://ec.europa.eu/esf/main.jsp?catId=50&langId=et
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1.1.2. Euroopa Regionaalarengu Fond 

ERF võimaldab liikmesriikidele toetust, et ühtlustada erinevate piirkondade arengut ning 

tugevdada majanduslikku ja ühiskondlikku sidusust EL. 

 

Fond rahastab järgmisi tegevusi: 

1. otsest investeeringutoetust väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele, et luua püsivaid 

töökohti; 

2. uurimustöö ja innovatsiooniga seotud infrastruktuuriprojektide toetamist; 

3. telekommunikatsiooni, keskkonna, energiamajanduse ja transpordiga seotud projekte; 

4. finantsinstrumente (riskikapitalifondid, kohaliku arengu fondid jne), et toetada 

regionaalset ja kohalikku arengut ning edendada linnade ja maapiirkondade 

koostööd.[3] 

Toetus Eestile oli eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) 1,86 miljardit eurot. Sellest 

fondist on saanud toetust näiteks SA KredEx korterelamute renoveerimislaenu vahendamiseks 

ja Eesti Meremuuseum Lennusadama arendamiseks. ERF on finantseerinud mitmete 

lasteaiahoonete renoveerimist ning õpilaskodude ehitamist. Ülevaade kõigist auditeeritud 

projektidest, toetuse saajatest ja toetuse suurustest on esitatud magistritöö lisas 5. Magistritöö 

kolmandas osas esitatakse juhtumianalüüs läbiviidud auditite aruannete alusel. 

1.1.3. Ühtekuuluvusfond 

ÜF pakub toetust liikmesriikidele, mille rahvuslik kogutoodang on väiksem kui 90% EL 

keskmisest. ÜF toetust saavad eelkõige mahukad keskkonna- ja infrastruktuuriprojektid. 

Keskkonnasektoris on prioriteetideks veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse 

infrastruktuuri kaasajastamine. Transpordiprojektide kaudu rahastatakse üleeuroopalisse 

transpordivõrgustikku (TENT) kuuluvate teede, sadamate, lennujaamade ning raudteede 

uuendamist, 2007-2013.a. toetati ka keskkonnasäästlikke transpordilahendusi. 

Eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) oli ÜF toetussummaks Eestile 1,15 miljardit 

eurot.[4] Suurematest objektidest on fondist rahastatud ja avaliku huviga seotud nt Ülemiste 

liiklussõlme ehitus (27,9 milj eurot) ja Mäo möödasõidu ehitus (27,9 milj eurot), aga ka uute 
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elektrirongide ost (15,9 milj eurot). ÜF projektidest on magistritöö kolmandas osas 

analüüsitud Väo-Maardu teelõigu ehituse auditi tähelepanekuid. 

Struktuurifondidest rahastatud projektide auditeerimise aluseks on tööplaan ja valim, millest 

tehakse ülevaade magistritöö punktis 2.2. Järgneval joonisel on väljatoodud eelnevalt 

kirjeldatud fondide väljamaksed (seisuga 31.12.2013) ja lisatud projektide auditeeritud mahud 

(seisuga 12.08.2014). 

 

Joonis 1. Struktuurifondidest (ESF, ERF, ÜF) väljamakstud kulud1 (milj eur) Eestis aastatel 

2007-2013 ja auditeeritud kulud (milj eur) perioodil 2009-2014. Allikas: autori koostatud 

andmebaas ja www.struktuuritoetused.ee (seisuga 12.08.2014). 

Joonis 1 on esitatud andmed EL struktuurifondidest tehtud väljamaksete kohta fondide lõikes. 

Kokku saadi struktuurifondidest ca 3,4 miljr eurot, millest üle poole finantseeris ERF (1,86 

miljr eurot). Auditeeritud kulud moodustasid keskmiselt 32% kõikidest väljamakstud 

kuludest, mis on piisav saamaks ülevaate projektide rakendamisel avastatud probleemidest 

ning mitteabikõlblikest kuludest. ESF projektide puhul on auditeeritud kulusid rohkem kui 

                                                 

1 Magistritöös kasutatakse terminit abikõlblikud (väljamakstud, auditeeritud jne) kulud, mis on kooskõlas EÜ nr 

1083/2006 ja Eesti siseriiklike õigusaktidega. Raamatupidamises ei kajastata kõiki väljamakseid kuludena, vaid 

investeeringu või kohustusena. 
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väljamakstud kulusid. Põhjuseks on asjaolu, et projekte, mis kestavad kauem kui 1 aasta, 

auditeeritakse iga-aastaste väljamaksete alusel ning seega antakse projekti kulude 

abikõlblikkusele hinnang mitu korda.  

Täpsustuseks tuleb lisada, et termin abikõlblikud kulud tuleneb EÜ määrusest 1083/2006. 

Määruse V peatükis finantsraamistik art 18 kasutatakse mõistet koguvahendid, art 20 

piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi vahendid, art 24 tehnilise abi vahendid 

jne, mis oma sisus on täpne iseloomustamaks struktuurifondidest eraldatud toetusi.  

Abikõlblikkuse mõiste ei ole samuti väär, kuna selle all mõistetakse toetatavaid tegevusi või 

vara, mida on lubatav iga konkreetse meetme alt toetada. Määruse 3. peatüki art 56 

sätestatakse mõiste kulude abikõlblikkus- kulud, sealhulgas suurprojektide kulud, on fondidelt 

toetuse saamiseks kõlblikud, kui kulude eest on tegelikult makstud alates kuupäevast, mis 

jääb komisjonile rakenduskavade esitamise kuupäevast või 1.jaanuarist 2007 kuni 

31.detsembrini 2015. Toimingud ei tohi olla lõpule viidud enne abikõlblikkuse kuupäeva. 

Eligibility of expenditure on määruse inglisekeelse variandi termin, mis on otsetõlkes 

abikõlblikud kulud.  

Autori hinnangul ei saa me rääkida antud kontekstis kuludest. Toetusest tuleb teha 

investeeringud enamasti põhivarasse, tavaliselt on määratud kohustuslik vara säilitamise 

tähtaeg ning garantiiperiood (nt maanteede puhul peab see kestma kuni 10 aastat). Kogu 

soetatud vara tuleb raamatupidamises arvele võtta põhivarana ning seda amortiseerida selle 

kasuliku eluea jooksul. Sellisel juhul ei saa kasutatud toetust kuluna maha arvestada ega ka 

käsitleda kuluna. 

Seega on autori hinnangul tegemist eksliku terminiga, mida kasutatakse nii EÜ kui 

siseriiklikest määrustest lähtuvalt, kuid õige sihtfinantseeringute määratlus ja kajastamine 

raamatupidamises on antud RS lisas RTJ 12 [24, § 7-9]. Tõenäoline on, et õigusaktis on 

tõlgitud mõiste, mis oleks pidanud olema vahend, sihtfinantseering vms kuluna. 

Toetusprojekte finantseeritakse alati kahepoolselt- EL toetus ja omafinantseering. 

Omafinantseeringu osa peab tasuma toetuse saaja ning kui toetuse saajaks on riigiasutus, siis 

finantseeritakse omafinantseering riigieelarvest. Enamasti on proportsionaalselt EL toetuse 

osa 75%, omafinantseering 25% projekti mahust. Eesti riigi osa (omafinantseeringu) suurus 

oli eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) kokku ca 575 miljonit eurot. Iga rakenduskava 
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vastuvõtmise otsuses määratakse üldjuhul toetuse maksimummäär ja maksimumsumma eraldi 

iga fondi ja iga eraldise jaoks [5, art 53, p5b]. 

Järgenevalt antakse ülevaade struktuuritoetuste menetlemisest Eestis, toetuse andmise 

tingimustest, toetuse kasutamisest ja avastatud rikkumiste juhtumitest ning statistikast. Kuna 

süsteem on keeruline ja auditeerimine nõuab palju eelteadmisi ning oskusi, siis on autori 

hinnangul oluline magistritöös anda ülevaade kogu süsteemist, mis on struktuurivahendite 

rakendamisega seotud. 

1.2. Struktuuritoetuste rakendamine Eestis 

Eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) valmistati ette riiklik struktuurivahendite 

kasutamise strateegia, mis on struktuurivahendite rakendamise aluseks olev strateegiline 

raamdokument.[5, art 27 lg 1 ja art 2 p 1] Selle strateegia alusel rakendati Eestis neli 

rakenduskava, mille täitmist juhtisid järgmised ministeeriumid:  

1. inimressursi arendamise rakenduskava – Haridus- ja Teadusministeerium (HTM); 

2. haldusvõimekuse arendamine – Rahandusministeerium (RM); 

3. elukeskkonna arendamise rakenduskava – Keskkonnaministeerium (KKM); 

4. majanduskeskkonna arendamise rakenduskava – Majandus- ja 

Kommunikatsiooniministeerium (MKM). 

Rakenduskavades esitatud prioriteetsete suundade kavandatud tegevuste eest vastutavad 

Vabariigi Valitsuse nimetatud ministeeriumid või Riigikantselei. Neid asutusi nimetatakse 

struktuuritoetuste seaduse (STS) mõistes RA.  

RA ülesanded struktuuritoetuste rakendamisel on järgmised: 

1. meetme väljatöötamine ja kinnitamine; 

2. meetme rakendamiseks rahaliste vahendite planeerimine; 

3. toetuse andmise põhimõtete väljatöötamine ja vastavate õigusaktide kehtestamine; 

4. RÜ nõustamine meetme rakendamisel; 

5. toetuse andmise ja kasutamise aruandluse jaoks vajalike andmete esitamine; 

6. muud õigusaktidega pandud ülesanded.  
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Prioriteetsete suundade RÜ STS mõistes on erinevad sihtasutused, mõnel juhul ka 

riigiasutused. RÜ tegeleb taotluste menetlemisega, kontrollib väljamaksetaotlusi ning kulude 

abikõlblikkust, teeb väljamakseid toetuse saajale, teostab järelevalvet ning nõustab toetuse 

saajaid. 

Lisaks tegelevad struktuuritoetuste menetlemisega Eestis veel makseasutus ja 

korraldusasutus. Makseasutuse ülesandeid täidab Eestis RM Euroopa Liidu maksete osakond, 

kellel on õigus kontrollida korraldusasutuse, RA ja RÜ ning toetuse saajate esitatud 

finantsaruannete aluseks olevaid dokumente. [6, § 8 lg 2] 

Korraldusasutuse ülesandeid täidab Eestis RM välisvahendite osakond, kelle ülesanded on 

järgmised: 

1) rakenduskavade juhtimis- ja kontrollisüsteemide vastavuse tagamine; 

2) rakenduskavade juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjelduse koostamine ja komisjonile 

esitamine; 

3) struktuuritoetuste registri (SFOS) vastutava töötleja ülesannete täitmine; 

4) muud talle õigusaktidega pandud ülesanded. [6, § 7 lg 2] 

Kõigi eelnimetatud menetlejate üle järelevalve teostamiseks  ja toetuse saaja auditeerimiseks 

on STS mõistes Eestis auditeeriv asutus (AA).  AA ülesannete täitmiseks on AA volitatud 

isikul ja asutusel õigus auditeerida korraldusasutust, makseasutust, RA ja RÜ ning toetuse 

saajaid. Nimetatud asutused ja isikud peavad võimaldama auditi tegemist ning osutama 

selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldama andmete õigsuse kontrollimiseks juurdepääsu 

andmetele ja dokumentidele. [6, § 9 lg 2] 

AA ülesandeid täidab Eestis RM finantskontrolli osakond, kelle ülesanded  on järgmised: 

1) tagab auditite läbiviimise, et kontrollida rakenduskava juhtimis- ja 

kontrollisüsteemide toimimise tõhusust; 

2) tagab, et auditeerimine deklareeritud kulude tõendamiseks tehakse asjakohase 

toiminguvalimi alusel; 

3) esitab Euroopa Komisjonile auditistrateegia, kasutatava meetodi, valimi 

määramise meetodid ja auditeerimise esialgse kava; 



15 

 

4) tagab, et auditeerimisel võetakse aluseks rahvusvaheliselt tunnustatud 

auditeerimisstandardeid (Rahvusvahelised Siseauditeerimise Standardid); 

5) teeb toimingutes või rakenduskavades avastatud üksiku või süstemaatilise 

eeskirjade eiramisega seoses nõutavad finantskorrektsioonid [5, art 62, art 88 lg 2, 

art 98]. 

Joonisel 2 (lisas 1) on esitatud skemaatiliselt nelja eelnimetatud rakenduskava prioriteetsed 

suunad (kavandatud tegevused). Joonisel 3 (lisas 2)  on esitatud struktuuritoetuste 

menetlemise struktuur Eestis. Joonisel on esitatud kuidas toimub infovahetus ja menetlemise 

kord. AA saab vajadusel teha auditeid kõigile menetlemisega seotud osapooltele, kuid 

kindlasti otse toetuse saajale. Menetlemise käigus suhtleb aga toetuse saajaga põhiliselt RÜ 

ning teostab esmast järelevalvet projektile.  

1.2.1. Toetuse andmise tingimused 

Toetuse andmise tingimuste kohta saab taotleja põhjalikumat infot RÜ kaudu ja iga 

rakenduskava prioriteetsete suundade jaoks koostatud õigusaktidest. Meetme tingimused 

kehtestab RA juht meetme määruses. Toetust võib anda järmistel põhimõtetel: 

1. tagastamatu või tagastatava toetusena; 

2. avatud taotlemise, investeeringute kava või programmi alusel; 

3. laenuna või laenu tagatisena [6, § 12]. 

Kõige levinum on anda toetust tagastamatu toetusena, millele lisandub omafinantseeringu osa. 

Riikliku või piirkondliku tähtsusega investeeringuprojektide kohta võib RA koostada 

investeeringute kava [6, § 19 lg 4], mis koosneb toetatavate projektide nimekirjast või 

eelistusnimekirjast ning milles on märgitud vähemalt projektide hinnanguline maksumus, 

projektidele antava toetuse maksimaalne määr ning projektide rakendamise eeldatavad 

alustamise ja lõpetamise tähtpäevad. Investeeringute kava koostamisel lähtutakse meetme 

tingimustes sätestatust.  

Toetuse andmisel programmi alusel võib eesmärkide saavutamiseks RA koostada programmi, 

mis koosneb vähemalt programmi eesmärkide ja tegevuste kirjeldusest ning programmi 

eelarvest. Programmi viib ellu RA. 
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Toetuse andmise üldised tingimused on järgmised: 

1. toetuse andmise eesmärk ja toetatavad tegevused; 

2. abikõlblikud või mitteabikõlblikud kulud; 

3. toetuse maksimaalne määr ja omafinantseeringu vajaduse korral selle minimaalne 

määr; 

4. taotlejale esitatavad nõuded; 

5. toetuse taotlusele esitatavad nõuded; 

6. taotluse hindamise kriteeriumid; 

7. taotluse rahuldamise ja rahuldamata jätmise tingimused; 

8. toetuse saaja kohustused; 

9. toetuse andmise ja kasutamisega seotud teabe ja aruannete esitamise tähtajad; 

10. toetuse väljamaksete tegemise kord; 

11. hangete tegemise nõuded. [6, § 20] 

Toetuse andmise tingimused võivad varieerida vastavalt meetmele. Investeeringute kavas on 

üldjuhul väga mahukad projektid (nt tee-ehitus vms), kus omafinantseeringu osa tasub Eesti 

riik. Samas on mõne rakenduskava alt võimalik taotleda toetust ka väiksematel taotlejatel, kes 

kvalifitseeruvad meetme tingimustele. Iga projekti auditeerimist alustades tuleb audiitoril 

selgeks teha meetme määruse tingimused ja rakenduskavas ning muudes alusdokumentides 

sätestatud tingimused.  

Toetuse taotlus koosneb taotlusvormist ja lisadest. Taotluse lisadeks on: 

1. tasuvusanalüüs; 

2. keskkonnamõjude hinnang; 

3. toetuse taotleja kinnitus omafinantseeringu garanteerimise kohta; 

4. vajadusel esindusõigust tõendav dokument. [7, § 14 lg 2] 

Taotluse menetlemise tähtaeg on kuni 45 tööpäeva taotluse registreerimisest RA. Taotluse 

menetlemine koosneb selle registreerimisest SFOS, taotluse vastavuse kontrollist ning 

taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmise otsuse tegemisest. [7, § 16 lg 1,2] 
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Üle 50 miljoni euro maksvaid projekte loetakse suurprojektideks ning nende toetuse taotlused 

saadetakse Euroopa Komisjonile (EK) rahastamisotsuse tegemiseks. Toetuse taotluse 

rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse teeb RA minister vastava käskkirjaga, mis 

edastatakse toetuse taotlejale ning RÜ, kes teostab edasist menetlust.  

RÜ poolt on projekti menetlejaks projektiekspert (PE). RÜ ülesandeks on taotluse andmete 

kandmine SFOS, kus projektitaotlus jääb staatusesse „sisestatud“ kuni rahastamisotsuse 

kinnitamiseni. SFOS kantud projekti unikaalse tunnuskoodi edastab PE kirja teel kõigile 

osapooltele, mille alusel edaspidi projekti kvalifitseeritakse. 

Perioodil 2007-2013 teostas RA hankedokumentide eelkontrolli, mille käigus vastutav 

ametnik kontrollis hankedokumentide vastavust rahastamise otsusele ja riigihangete seadusele 

(RHS), vajadusel kaasati eksperte hankedokumentide tehnilise kontrolli teostamiseks enne 

hankemenetluse alustamist. Puuduste avastamisel tagastas vastav ametnik hankedokumendid 

toetuse taotlejatele paranduste sisseviimiseks. Juhul, kui hankedokumendid vastasid 

rahastamise otsusele ja riigihangete seaduse nõuetele, andis RA minister välja käskkirja ja 

hankedokumendid tunnistati vastavaks ning toetuse saaja võis alustada hanketeate avaldamise 

ning hankemenetluse läbiviimisega. 

Edasiste hanketoimingute teostamise käigus on RA ning RÜ õigus nõuda kooskõlastamiseks 

riigihanke läbiviimiseks vajalikke dokumente ja andmeid ning koosolekute protokolle, 

osaleda vaatlejana hankekomisjoni töös ning töövõtulepingu sõlmimisele eelnevatel 

läbirääkimistel, mis on vajalikud riigihanke läbiviimiseks ja lepingu sõlmimiseks.  

Toetuse taotleja esitab nõutud dokumendid, need kooskõlastatakse RA ministri käskkirjaga 

enne iga järgmise toimingu teostamist. Selline menetlussüsteem annab kindluse nii RA kui ka 

toetuse taotlejale, et kõik vajalikud toimingud hankemenetluse läbiviimiseks on teostatud ning 

vastavad kehtivatele seadustele. 

1.2.2. Toetuse kasutamine 

Kui taotleja toetuse taotlus rahuldatakse, saab temast toetuse saaja. Toetuse saaja peab toetust 

kasutama sihtotstarbeliselt, mis tähendab, et kõik toetusest hüvitatavad kulud peavad olema 

projektiga otseselt seotud ja abikõlblikud. Kulude abikõlblikkuse või mitteabikõlblikkuse 

määramise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus [8]. 
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Toetuse saaja kohustused on muuhulgas järgmised: 

1. tagama omafinantseeringu ettenähtud määras; 

2. kasutama toetust ettenähtud tingimustel, 

3. tagama toetuse väljamaksmise aluseks olevate dokumentide nõuetele vastavuse ning 

kulude abikõlblikkuse; 

4. esitama toetuse saamise ja kasutamise kohta nõutud teabe ning aruanded tähtaegselt; 

5. võimaldama auditi, haldusjärelevalve, riikliku järelevalve teostamist ja osutama 

selleks igakülgset abi; 

6. eristama oma raamatupidamises toetuse kasutamisest saadud tulu muust tulust ning 

toetuse kasutamisega seotud kulud muudest kuludest; 

7. tagama, et projektiga seotud hangete korraldamisel järgitakse riigihangete seadusest 

(RHS) tulenevaid nõudeid.[6, § 22] 

Nende nõuete täitmist kontrollivad projekti teostamise ajal RÜ ja peale projekti lõpetamist 

AA, kes viib läbi auditi. RÜ peab fikseerima kõik olulised asjaolud menetluse käigus ning 

salvestama vajalikud dokumendid projekti toimikusse taasesitatavas vormis ning audiitorid 

kasutavad neid dokumente taustainfo saamiseks ning hindavad projekti rakendamisel 

teostatud toimingute õiguspärasust. 

Enne toetuse väljamaksmist kontrollib RÜ toetuse väljamaksmise aluseks olevate 

dokumentide nõuetele vastavust ja kulude abikõlblikkust. Toetuste väljamaksmise aluseks on 

toetuse saaja poolt esitatud väljamakse taotlus, toetuse saaja ja töövõtja vahel sõlmitud 

nõuetekohane leping ning tasumata või osaliselt tasutud kuludokumendid ja 

omafinantseeringu tasumist tõendavad dokumendid.  

Peale dokumentide esmast kontrolli PE poolt ja teisest kontrolli RÜ talituse juhataja poolt, 

sisestab PE väljamakse taotluse SFOS ning edastab RÜ finantsnõunikule  edasiseks 

menetlemiseks. Finantsnõunik kontrollib seonduvad dokumendid ja nende korrektsuse korral 

edastab dokumendid makseagentuurile ning aktsepteerib SFOS väljamakse taotluse (määrab 

SFOS väljamakse taotluse abikõlblikud kulud, finantsallikad). Seejärel edastab finantsnõunik 

seonduvad dokumendid RÜ peadirektorile kinnitamiseks ning peale kinnitamist makstakse 

toetus välja. Toetus makstakse otse arve esitajale ehk tööde teostajale, peale veendumist, et 

toetuse saaja on omafinantseeringu osa tasunud. 
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RÜ kohustus on tagada kontroll-jälje olemasolu kõigi projekti menetlemisetappide jooksul. 

Sageli on keerulisemate projektide rakendamise käigus vaidlusi või olulisi koosolekuid 

osapoolte vahel, kus tehtavad otsused võivad mõjutada kogu projekti teostamist. Samuti on 

paljud tööd sellised, mida tagantjärele kontrollida ei ole võimalik. Näiteks kaetud tööde puhul 

on äärmiselt oluline kontrollida ning fikseerida eelnevate tööde mahud. Igal objektil on 

olemas tehniline järelevalve, kuid ka RÜ peab olema kursis kõigi objekti töödega ning omalt 

poolt kontrollima ning fikseerima projekti kulgu.  

Kontroll-jälje tagamiseks  salvestatakse kogu projekti menetlemist puudutav dokumentatsioon 

kuupäevalises järjestuses RÜ dokumendihaldussüsteemis, vajadusel võib koguda ka 

paberdokumendid toimikutesse. Projekti dokumentatsiooniks on  kirjavahetus toetuse saajaga,  

lepingud, aruanded, väljamakse taotlused, koosolekute protokollid jms. Auditeerimise käigus 

on võimalik dokumentide olemasolul tagantjärele hinnata menetluse käigus kogutud 

dokumentide piisavust, toetuse rakendamisel ilmnenud probleeme ning anda hinnang toetuse 

maksmisele eelnenud menetlusele ning muuhulgas hinnata ka kontroll-jälje piisavust. 

 

1.2.3. Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine 

Kui ilmneb, et toetust on kasutatud mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks, teeb RÜ otsuse 

nõuda toetuse saajalt toetus osaliselt või täielikult tagasi. [9, § 7 lg 2] 

Tagasinõudmise otsuse võib teha kui: 

1. ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud; 

2. toetust ei ole kasutatud ettenähtud tingimustel; 

3. toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus; 

4. ilmneb, et projekti eesmärkide saavutamine ei ole võimalik või projekti tegevuse 

tähtaegu ei ole järgitud; 

5. taotluse rahuldamise otsus on tunnistatud kehtetuks; 

6. ettekirjutus on jäetud täitmata; 

7. toetuse saaja on teeninud tulu, mis kuulub projektist mahaarvamisele. [9, § 10] 
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Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise tingimused ning korra kehtestab Vabariigi 

Valitsus. 

Toetuse kasutamise sihipärasuse rikkumise kahtlusest on RÜ kohustatud teavitama 10 

tööpäeva jooksul juhtumi avastamisest. 2007-2013.a. on teavitatud kokku 560 rikkumise 

juhtumist, millest magistritöö kirjutamise ajal (august 2014.a.) oli lõpetatud 82 juhtumit 

rikkumise puudumisega.  

Järgneval joonisel on esitatud rikkumisaruannete ülevaade magistritöö aluseks olevate 

fondide (ESF, ERF ja ÜF) lõikes: 

 

Joonis 4. Esitatud rikkumisaruannete (juhtumid arvudes) ülevaade perioodil 2007-2013.a. 

(seisuga 31.12.2013) struktuurifondide (ESF, ERF, ÜF) lõikes. Allikas: Programmperioodi 

2007-2013 struktuurivahendite kasutamisel avastatud rikkumised, Rahandusministeerium, 

koostatud märts 2014. 

Joonisel 4 on esitatud avastatud rikkumisjuhtumite arv. Kõige enam on rikkumisi avastatud 

ERF osas, kokku nimetatud perioodil 344 juhtumit. ESF osas rikkumisi on avastatud 110 ning 

ÜF osas rikkumisi 24 korral. 

Kõige enam on rikkumistest teavitanud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) (139 

juhtumit), SA Innove (14 juhtumit) ja Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) (17 juhtumit). 

Auditite tähelepanekute alusel on algatatud 61 rikkumise juhtumit menetlemiseks, ülejäänud 

rikkumise juhtumid on tuvastatud RÜ järelevalve ja RÜ projektikonsultantide poolt.  
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Avastatud rikkumiste juhtumite summade kohta aastate lõikes on koostatud järgnev joonis: 

 

Joonis 5. Rikkumiste juhtumite summad (eurodes) perioodil 2007-2013.a. (seisuga 

31.12.2013) Allikas: Programmperioodi 2007-2013 struktuurivahendite kasutamisel 

avastatud rikkumised, Rahandusministeerium, koostatud märts 2014. 

Kokku on avastatud rikkumiste juhtumite summa eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) 

36,2 milj eurot.  Siia on arvestatud kõik avastatud rikkumiste juhtumid, mida on avastanud 

lisaks audititele muude kontrollide käigus (RÜ, KA ja makseasutus), politsei, asutustesiseste 

kontrollide käigus. Kõige enam on avastatud rikkumiste juhtumeid 2012.a. 

Rikkumiste juhtumite liikide alusel on kõige enam tuvastatud rikkumiste juhtumeid 

hankemenetluse läbiviimise osas (188 juhtumit), mis moodustavad 39% kõigist rikkumiste 

juhtumitest. Mitteabikõlblikest kuludest tuvastati kõige enam rikkumisi toetuse saaja 

tegevuses. Näiteks on toetust kasutatud tegevusvaldkondades, mis ei ole määruses lubatud. 

Teine rikkumiste liik on riigiabi reeglite rikkumine ja tulu teenimine projekti käigus.[21, 8-9] 
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Järgneval joonisel on esitatud avastatud rikkumiste juhtumid valdkonniti. 

 

Joonis 6. Avastatud rikkumiste juhtumite arv eelmisel programmperioodil (2007.-2013.a.) 

rikkumiste valdkondade lõikes. Allikas: Rahandusministeerium, rikkumiste ülevaade [21]. 

Rikkumistest teavitab RÜ EK ja RM. Kui rikkumine tuvastatakse auditi käigus ning RÜ, RA 

ja toetuse saaja jäävad eriarvamusele ning toetuse tagasinõudmise otsust ei koostata, siis tekib 

vastasseis, mille lahendamiseks ei ole häid lahendusi ning seda ei reguleeri õigusaktid. 

Vaidlus võib kesta aastaid ning eelkõige toetuse saajale tähendab see ajakulu oma 

seisukohtade kaitsmiseks ja takistust projekti tegevustega edasiminemiseks. 

Kui aga RÜ või RA nõustuvad auditi tähelepanekuga, teevad toetuse tagasinõudmise otsuse ja 

esitavad rikkumise aruande EK, kuid toetuse saaja ei nõustu sellega, siis on toetuse saajal 

võimalus pöörduda vaidluse lahendamiseks ning oma õiguste kaitseks kohtu poole. Seega on 

oluline, et auditi tähelepanekud oleksid kvaliteetsed, igati põhjendatud ning vastaksid 

kehtivatele õigusaktidele.   
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Eestis teostab struktuurifondidest rahastatud projektidele auditeid AA või tema poolt volitatud 

partner, kelleks võib olla kas RA, RÜ või eraõigusliku ettevõtte siseaudiitorid. AA 

ülesannetest ja õiguslikest alustest on antud ülevaate magistritöö punktis 1.3.1., edasi 

keskendume auditi läbiviimisele. 

Struktuurifondide auditite planeerimisel, läbiviimisel ja aruannete koostamisel ning auditi 

tulemustest teavitamisel juhindub auditi läbiviija Vabariigi Valitsuse määrusest nr 1252, 

Rahvusvahelise Siseaudiitorite Instituudi poolt avaldatud standarditest, tegevusjuhistest ja 

eetikakoodeksist ning EK ja RM juhendmaterjalidest. 

AA teostab auditi määruse mõistes kolme tüüpi auditeid: 

1. juhtimis- ja kontrollisüsteemide audit (JKS audit); 

2. projektiaudit; 

3. vastavusaudit. 

JKS auditi eesmärgiks on analüüsida ja hinnata toetuse andmise ja kasutamisega seotud 

subjektide juhtimis- ja kontrollisüsteemide tõhusust. JKS auditi objektiks võivad olla kõik 

KA, makseasutuse, RÜ, RA ning toetuse saajate struktuuriüksused, süsteemid, protsessid ja 

tegevused, mis peavad tagama toetuse sihipärase kasutamise. 

Projektiauditi eesmärgiks on analüüsida ja hinnata: 

1. kas projekti või programmi tegevused vastavad meetme määruse nõuetele või 

programmi juhendile ning kas need on teostatud otstarbekalt või sihipäraselt; 

2. kas deklareeritud kulud vastavad toetuse saaja raamatupidamisaruannetele ja 

raamatupidamise algdokumentidele; 

3. kas toetuse saaja poolt deklareeritud kulud on vastavuses Euroopa Liidu ja Eesti 

õigusaktidega; 

4. kas toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus.[5, art 62 lg 1 p 

b] 

                                                 
2 Auditi määrus 

2. AUDITITE LÄBIVIIMINE 
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Projektiauditi objektiks võivad olla kõik toetuse andmist korraldavate asutuste ja toetuse 

saajate kuludokumentide koostamise ja menetlemisega seotud süsteemid, funktsioonid, 

aruandlus, toetuse ja omafinantseeringuga seotud dokumendid ja muu teave, mis on 

audiitoritele vajalik hinnangu andmiseks. 

Vastavusaudit on asutuse JKS nõuete vastavusele hinnangu andmine.  Vastavusauditi 

tulemusena koostab AA arvamuse ja selle juurde kuuluva aruande. AA esitab nimetatud 

arvamuse ja selle juurde kuuluva aruande KA, kes esitab need koos JKS kirjeldusega EK. 

Magistritöö empiirilises osas analüüsitakse ning kasutatakse näidetena projektiauditite 

areandeid, mida käsitletakse juhtumitena.  

 

2.1.  Õiguslikud alused ja Rahvusvahelised Siseauditeerimise 

Standardid 

Struktuuritoetuste menetlemise aluseks on mitmed õigusaktid, järgnev loetelu ei pruugi olla 

täielik. Kõige üldisemalt võib regulatsioonid jagada järgmiselt: 

1. Euroopa Liidu nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (nõukogu määrus); 

2. Perioodi 2007-2013 struktuuritoetuste seadus (struktuuritoetuste seadus); 

3. meetme määrused3 ja nendes viidatud muud õigusaktid; 

4. muud siseriiklikud asjakohased regulatsioonid ( nt audiitortegevuse seadus, 

raamatupidamise seadus); 

5. muud seadusest tulenevad regulatsioonid (nt Raamatupidamise Toimkonna Juhendid 

(RTJ), standardid); 

6. asutusesisesed asjakohased juhendmaterjalid (protseduurid, metoodikad jms). 

Nõukogu määrus sätestab üldsätted struktuuritoetuste menetlemiseks, struktuuritoetuste 

seadus sätestab muuhulgas: 

1. struktuuritoetuste andmise ja kasutamise;  

                                                 
3 Iga meetme rakendamiseks on vastu võetud alusmäärus, millele magistritöös viidatakse iga meetme 

käsitlemisel 
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2. toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise alused ja korra;  

3. riikliku ja haldusjärelevalve alused; 

4.  vaidemenetluse korra. 

Meetme tingimustes sätestatakse meetme rakendamiseks toetuse andmise ning toetuse 

kasutamise tingimused ja kord. Meetme tingimustes sätestatakse muuhulgas abikõlblikud ja 

mitteabikõlblikud kulud, projekti abikõlblikkuse periood ja nõuded toetuse saajale. Kui 

meetme määruses on viidatud täiendavalt muudele õigusaktidele, tuleb toetuse menetlemisel 

või projekti auditeerimisel tutvuda ka nende nõuetega ning otsustuste tegemisel arvestada 

kõikidest õigusaktidest tulenevate nõuetega. 

Lisaks nendele regulatsioonidele on toetuse saajal ja audiitoril kohustus arvestada ka muid 

siseriiklikke regulatsioone raamatupidamise korraldamiseks nt RTJ või muude nõuete 

täitmiseks välja antud juhendid.  

Toetuse menetlejatel on üldjuhul kehtestatud asutusesisesed metoodikad, juhendmaterjalid või 

protseduurid, milles on määratletud vajalikud menetlusetapid. Siinkohal tuleb rõhutada, et 

igasuguste toetuse saajat puudutavate otsuste tegemisel tuleb menetlejal arvestada 

õigusaktides ja kehtivates regulatsioonides sätestatud nõudeid. Otsuste tegemise aluseks ei saa 

võtta asutusesiseseid dokumente, kui need ei ole toetuse saajale siduvad ega muid hinnanguid, 

kui need ei ole põhjendatud.  

Näitena esitame siinkohal magistritöö sõltumatu juriidilise eksperdi poolt ettevalmistatud 

kaasuse  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) osas, kes tegi Lynx OÜ 

kahjuks haldusotsuse asutusesiseste hindamismaatriksite alusel ning vähendas sellise analüüsi 

alusel keskkonnasõbraliku majandamise toetust 15% ja mullaproovide esitamata jätmise eest 

10% toetust. 18.detsembril 2014.a. tühistas Riigikohus haldusotsuse. Riigikohus leiab, et 

hindamismaatriks, mille alusel PRIA määrab toetuse vähendamise ulatuse, on halduse sise-

eeskiri, mille PRIA võib kehtestada praktika ühtlustamiseks ja kaalutlusõiguse ühetaoliseks 

kohaldamiseks, kuid selle olemasolu ei takista konkreetse otsuse proportsionaalsuse 

hindamist. Kuigi halduse sise-eeskiri abistab haldusorganit kaalutlusõiguse teostamisel, ei 

tohi eeskiri kaalumist takistada ega välistada. Seega peab haldusel olema põhjendatud 

juhtudel ning konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades õiguspärase kaalumisotsuse saavuta-

miseks võimalus ka halduse sise-eeskirjas sätestatud piire ületada [22, p18].  
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Autor on seisukohal, et ametnike kaalutlusõiguse ning otsuste õiguspärasuse hindamist võiks 

käsitleda edaspidi doktoritöö ühe osana, kuna teema on ilmselgelt alakäsitletud. Kohtuasju on 

PRIA puhul kümneid pooleli ning suur kaotuste protsent viitab autori hinnangul PRIA 

menetluse probleemidele. 

Õigusaktides orienteerumine ning nende õige kasutamine on auditi läbiviimise aluseks. 

Audiitor peab oskama hinnata asjakohaseid tõendusmaterjale ning neid ka õigesti kasutama, 

kuid kõige olulisem on tunda konkreetse meetme aluseks olevaid õigusakte. Võib juhtuda, et 

euroopa ja siseriiklike õigusaktide vahel tekib vastuolu, siis tuleb enne otsuse tegemist 

konsulteerida ekspertidega või tellida sõltumatu hinnang.  

Siseauditeerimise aluseks on Rahvusvaheline Siseaudiitorite Instituudi (IIA) poolt välja 

töötatud standardid.  Siseauditi definitsioon on samuti välja töötatud IIA poolt- Siseaudit on 

sõltumatu, objektiivne, kindlust ja nõu andev tegevus, mis on kavandatud lisama väärtust 

organisatsiooni tegevusele ja seda täiustama. See aitab kaasa organisatsiooni eesmärkide 

saavutamisele, kasutades süsteemset ja korrakohast lähenemist hindamaks ja täiustamaks 

riskide juhtimise, kontrolli- ja valitsemisprotsesside mõjusust.  

Standardite eesmärk on:  

1. tuua välja põhiprintsiibid, mis kirjeldavad siseauditeerimist;  

2. anda raampõhimõtted laia vahemiku väärtust lisavate siseauditeerimistegevuste 

teostamiseks ja edendamiseks;  

3. kehtestada siseauditi tegevuse hindamise alused;  

4. edendada organisatsiooni protsesside ja tegevuse täiustamist. [20, 1] 

 Standardite struktuur on jagatud tunnus- ja tegevusstandarditeks. Tunnusstandardid 

käsitlevad siseauditeerimist teostavate organisatsioonide ja isikute omadusi ning on tähistatud 

vahemikus 1000-1322. Tegevusstandardid kirjeldavad siseauditeerimistegevuse olemust ning 

sätestavad kvaliteedikriteeriumid, mille alusel saab hinnata nende teenuste osutamist ning on 

tähistatud vahemikus 2000-2600.  

Magistritöös kajastame Rahvusvahelisi Siseauditeerimise Standardeid, mis on seotud auditite 

planeerimise, läbiviimise ja aruandlusega ning selgitustes kasutatakse standardi numbrit ning 

vajadusel tõlgendust magistritöö empiirilises osas. 



27 

 

2.2. Auditite planeerimine, läbiviimine ja aruandlus 

Auditite planeerimiseks koostab AA auditeerimise strateegia [5, V lisa vormi kohaselt], mida 

vaadatakse üle ja täiendatakse iga-aastase tööplaani koostamisel. Auditeerimise aasta tööplaan 

koostatakse kord kalendriaastas auditeerimise strateegia ja valimi moodustamise metoodika 

kohaselt saadud valimist. 

Valimi määramiseks ja tulemuste põhjal järelduste tegemiseks kasutatud meetodi puhul peab 

arvesse võtma rahvusvaheliselt tunnustatud auditeerimisstandardeid ning see tuleb 

dokumenteerida. AA peab kulutuste suurust, toimingute arvu ja tüüpi ning muid asjakohaseid 

tegureid silmas pidades määrama sobiva statistilise valimi tüübi.[5, art 17] 

Auditeerimise aasta tööplaan koos auditeerimise strateegiaga esitatakse EK [10, § 7 lg 3]. 

Auditi läbiviimine4 hõlmab auditi planeerimist, auditi toimingute tegemist, lõpparuande 

koostamist ja tulemustest teavitamist. Auditi tegemisele järgneb soovituste rakendamise seire 

või järelaudit [10, § 8 lg 1]. 

Projektiauditi eesmärgiks on veenduda, kas: 

1. projekti või programmi tegevused vastavad meetme määruses või programmis toodud 

nõuetele ning kas need on teostatud otstarbekalt ja sihipäraselt (tähelepanu tuleb pöörata 

kaasfinantseerimise määrale ning projekti tegelikule rakendatusele vastavalt toetuse andmise 

otsusega); 

2. deklareeritud kulud on vastavuses toetuse saaja raamatupidamisaruannetes kajastatud 

informatsiooni ning raamatupidamise algdokumentide ja lisadokumentatsiooniga; 

3. toetuse saaja poolt deklareeritud kulud on vastavuses EL ja Eesti õigusaktidega; 

4. toetuse saajale on toetus makstud õigeaegselt ja ettenähtud mahus (avaliku sektori poolne 

panus on toetuse saajale makstud vastavalt nõukogu määruse nr 1083/2006 artiklile 80, st 

ettenähtud mahus ja ajal, ilma mahaarvamiste ning vahendustasudeta).  

Vajadusel võib audiitor laiendada auditi ulatust. Projektiauditite läbiviimiseks on koostatud 

RM finantskontrolli osakonna (AA) poolt metoodiline käsiraamat, mis sätestab ühtsed alused 

kõigile projektiaudititele.  

                                                 
4 Magistritöös kasutatakse mõistet auditi läbiviimine, viidatud määruses on autori hinnangul ebaõnnestunult 

tõlgitud mõiste auditi tegemine. 
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Auditeeritav periood hõlmab ajavahemikul 1. oktoobrist kuni 30. septembrini toetuse saajale 

välja makstud ja kalendriaastal makseasutuse poolt EK sertifitseeritud väljamaksetaotlusi ning 

nende aluseks olevaid kuludokumente. Seega on auditi ulatuseks auditi läbiviimise aastale 

eelneva perioodi väljamaksed. Näiteks, kui audit viiakse läbi 2014.a., siis auditeeritakse 

ajavahemikul 1. oktoobist 2012.a. kuni 30. septembrini 2013.a. toetuse saajale väljamakstud 

kulusid. Nimetatud auditi ulatus on igal kalendriaastal püsiv, olenemata kas auditeeritakse 

projekti esmakordselt või korduvalt. 

Olenevalt projekti suurusest ja iseloomust, võib väljamakseid auditeeritaval perioodil olla üks 

või mitu. Võimalik on ka olukord, et projekt on kalendriaasta jooksul lõpetatud, nii saab kogu 

projekti teostamisele anda hinnangu ühe auditi käigus. Samuti on võimalik olukord, et ühele 

projektile viiakse läbi mitu projektiauditit. 

Auditi läbiviija esitab vähemalt kaks nädalat enne auditi toimingute algust auditeeritavale 

kirjaliku teate. Teates esitatakse auditi õiguslik alus, auditeerimise objekt, eesmärk ja ulatus, 

toimingute esialgne ajakava, auditi läbiviijate nimed, auditi tulemusena tehtud tähelepanekute 

ja nende kohta kommentaaride esitamise esialgne tähtaeg. [10, § 8 lg 6] 

Teate väljasaatmisest alates hakatakse koguma taustinformatsiooni auditeeritava projekti 

kohta. Võimalikeks taustinformatsiooni allikateks on erinevad registrid, eelnenud auditid, 

asjakohased õigusaktid, projekti menetlemisega seotud RA või RÜ, meediakajastus jms. Selle 

taustinformatsiooni alusel koostab audiitor eririskid, mis võivad ainult selle projekti puhul 

realiseeruda ja mida peab auditeerimise käigus kontrollima. Näitena võib tuua projekti, mille 

meediakajastus juba enne auditeerimist on vastuoluline, meedias on kajastatud projekti 

puudusi, mida tuleks kindlasti auditi läbiviimise käigus kontrollida ja kajastada oma 

tööpaberites.  

Üldiste riskide hindamise puhul tuleb rõhutada, et struktuurivahendite kasutamise rakendajad 

(RÜ, RA, AA) hindavad riske organisatsioonipõhiselt, mis tähendab seda, et riskide 

hindamisse kaasatakse kõik struktuurivahendite jagamisega seotud üksuse osakonnad ning 

luuakse struktuurivahendite kasutamise riskianalüüs. Seda kasutatakse jooksvalt probleemide 

ennetamiseks ja lahendamiseks ning täiendatakse igal aastal. Audiitorid kasutavad sellist 

riskianalüüsi samuti taustainfo saamiseks. 

Auditi juht koostab ja auditi eest vastutav isik või siseauditi juht kinnitab auditi kava, mis on 

auditi programmi aluseks. Auditi kavas esitatakse järgmised andmed: 
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1. auditi nimetus; 

2. auditi liik; 

3. auditi eesmärk ja ulatus; 

4. auditeeritav periood; 

5. auditi tegemise ajakava; 

6. auditi läbiviijate nimed. [10, § 8 lg 4] 

Tegevusstandard 2210 (töö eesmärgid) selgitab, et eesmärgid tuleb määratleda iga töö kohta 

ning täpsustab, et töö eesmärkide väljatöötamisel peavad siseaudiitorid arvesse võtma oluliste 

vigade, pettuste, mittevastavuse ja ohtude esinemise tõenäosust. Praktikas tähendab selle 

standardi rakendamine, et sarnaste projektide puhul saab kontrollida eelnevalt avastatud 

puuduste esinemist teistes projektides. Eesmärgid üldiselt on sarnased kõigi projektiauditite 

puhul, auditi käigus tuleb saada mõistlik kindlus, et väljamaksed on tehtud õiguspäraselt ning 

toetus on kasutatud sihipäraselt. Riskide hindamist auditi eesmärkide ja läbiviidavate 

toimingute täpsustamiseks läbi ei viida, need on sätestatud metoodikaga kõigile 

projektiaudititele.  

Tegevusstandard 2220 (töö ulatus) sätestab töö ulatuse, see peab olema piisav eesmärkide 

saavutamiseks. Auditi planeerimisel selgitatakse olulised kontrollivaldkonnad ning vajadusel 

määratakse auditi ulatus riskianalüüsi põhjal. Riskianalüüsi tegemise korral 

dokumenteeritakse see auditi tööpaberina. [10, § 8 lg 2] Üldiselt on riskid enne iga juhtumi 

auditeerimist metoodikaga ette antud. Näiteks, projektiauditite läbiviimise käigus vaadatakse 

kõiki kuludokumente, väljamaksetaotlusi, kinnitatud toetuse taotlust ning võrreldakse 

nimetatud dokumentides esitatud andmeid. Töö ulatust ja tehingute arvu võib vajadusel 

laiendada, kui auditi käigus avastatakse mittevastavusi. 

Tööpaberite koostamise ja täitmise juhendid on esitatud RM koostatud projektiauditi 

läbiviimise käsiraamatus. Samuti on metoodika lisadena esitatud tööpaberite ja kontroll-

lehtede näidised, mida tuleb kasutada, et kõik läbiviidud projektiauditid oleksid võrreldavad 

ja samas formaadis koostatud. 

Projektiauditi läbiviimine hõlmab järgnevaid auditi tegevusi: 

 auditi avakoosoleku läbiviimine (vajadusel); 
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 projekti kuludokumentide üldkogumi koostamine ja valimi moodustamine; 

 auditi toimingute läbiviimine ja informatsiooni dokumenteerimine; 

 dokumentide nimekirja koostamine; 

 dokumentide ristviitamine.  

Auditi toimingud tehakse vastavalt auditi kavale, milles esitatakse järgmised andmed: 

1. auditi toimingu kirjeldus; 

2. audititoimingu tegemise aeg ja läbiviija; 

3. auditi käigus märgitud viited toiminguid käsitletavatele tööpaberitele. [10, § 8 lg 7] 

Auditi juht määrab auditi kavas igale auditi eesmärgile selle analüüsimiseks ja hindamiseks 

vajalikud ja asjakohased auditi toimingud ning nende läbiviimiseks vajaliku tööjaotuse ja töö 

teostamise aja [23, 13]. 

Tegevusstandard 1220.A1 (nõutav ametialane hoolsus) sätestab ametialase hoolsuse 

täpsustamiseks muuhulgas riskide juhtimise ja kontrolliprotsesside piisavuse ja mõjususe 

arvestamist. Standard 1220.A3 täpsustab seda, et siseaudiitorid peavad olema tähelepanelikud 

oluliste riskide suhtes, mis võivad mõjutada eesmärke, toiminguid või ressursse.  

Töö teostamise kohta kehtib tegevusstandard 2300, mille kohaselt peavad siseaudiitorid 

kindlaks tegema, analüüsima, hindama ja dokumenteerima piisavalt informatsiooni töö 

eesmärkide saavutamiseks. 

Tegevusstandard 2310 (informatsiooni kindlakstegemine) täpsustab, et siseaudiitorid peavad 

kindlaks tegema piisava, usaldusväärse, asjassepuutuva ja kasuliku informatsiooni töö 

eesmärkide saavutamiseks. Standard 2320 (analüüs ja hindamine) lisab, et siseaudiitorite 

poolt tehtud järelduste ja töö tulemuste aluseks peavad olema asjakohased analüüsid ja 

hindamised ning Standardi 2330 (informatsiooni dokumenteerimine) põhjal peavad 

siseaudiitorid olulise informatsiooni dokumenteerima, et toetada järeldusi ja töö tulemusi. 

Praktilises töös tähendab eelnimetatud standardite täitmine seda, et siseaudiitorite poolt tehtud 

tähelepanekute aluseks olev informatsioon peab olema asjakohane, piisav ning asjassepuutuv. 

Tähelepanekuid ei tohi teha audiitori isikliku hinnangu alusel ega õiguslike alustega 

põhjendamata. Selle standardi täitmise osas on kõige enam erimeelsusi. Auditeeritavad 

väidavad, et tähelepanekud ei ole piisavalt põhjendatud ning audiitorid ei nõustu peaaegu 
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kunagi auditeeritava selgitustega. Magistritöö kolmandas osas analüüsime auditite aruandeid 

ning anname muuhulgas hinnangu ka standarditest tulenevate nõuete täitmisele. 

Auditi käigus saadud teave, mis on aluseks auditi lõpparuande koostamisel, peab olema 

dokumenteeritud. Auditi käigus saadud dokumendid ja koostatud tööpaberid, millele 

tuginevad auditi lõpparuandes esitatud tähelepanekud, riskid ja soovitused, moodustavad 

auditi tõendusmaterjali, mis peab sisalduma auditi toimikus. [10, § 10 lg 1, 2] 

Auditi juht dokumenteerib ja salvestab olulise ja asjakohase taustinformatsiooni auditi 

elektroonilisse toimikusse. Toimiku ülesehitus ja sisu jaotus on määratud metoodikaga. 

Toimikus võiksid olla järgmised peatükid: 

1. auditi planeerimine; 

2. auditi juhtimine; 

3. auditi läbiviimine; 

4. auditi aruandlus. 

Auditi planeerimise peatüki alla lisatakse kõik planeerimise ja taustinformatsiooniga seotud 

dokumendid. Auditi juhtimise peatüki alla lisatakse auditi meeskonna omavaheline ning 

auditeeritava ja auditi meeskonna vaheline kirjavahetus. Auditi läbiviimiseks loetakse kõiki 

tööpabereid, kontroll-akte, memosid, protokolle jm asjakohaseid dokumente. Auditi aruandlus 

on aruanded, sh kõik auditi aruande projektid ning lõpparuanded. Peale auditi lõppemist 

suletakse auditi toimik ning allkirjastatakse digitaalselt auditi eest vastutava isiku ning auditi 

juhi poolt. 

Auditi tulemusena koostab auditi läbiviija auditi lõpparuande, kus tuuakse auditi käigus 

tehtud ja auditi toimikus sisalduvad tõendusmaterjalile tuginevad tähelepanekud, riskid ja 

soovitused. [10, § 11 lg 1] 

Auditi lõpparuande projekt esitatakse auditeeritavale tutvumiseks ja faktivigade 

tuvastamiseks. Auditeeritava seisukohad lisatakse auditi toimikusse ning auditi 

lõpparuandesse. Lõpparuande allkirjastavad auditi juht ja auditi eest vastutav isik. [10, § 11 lg 

2, 3]  

Tegevusstandard 2440 (tulemuste levitamine) sätestab, et siseaudiitorid arutavad järeldusi ja 

soovitusi vastava juhatuse tasemega enne, kui siseauditi juht väljastab lõpparuandluse. Lisaks 

rõhutatakse ühe meetodina aruande projekti küsimuste, tähelepanekute ja soovituste 
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ülevaatamist auditeeritava funktsiooni juhtkonna poolt. Sellised arutelud aitavad vältida fakte 

valesti mõista või vale tõlgendamist, andes kliendile võimaluse selgitada spetsiifilisi 

küsimusi, avaldada arvamusi tähelepanekute, järelduste ja soovituste kohta. 

Auditi lõpparuanne esitatakse AA ja teistele asjakohastele isikutele 10 tööpäeva jooksul 

lõpparuande allkirjastamisest arvates. Auditi lõpparuande elektrooniline versioon esitatakse 

RM veebilehel. [10, § 12, 13 lg 2] 

Auditi aruanne koosneb A- ja B-osast. Projektiauditi aruande A-osas esitatakse projektiga 

seotud üldandmed ning taustinformatsioon. Oluline on välja tuua auditeeritud kulude maht (sh 

struktuuritoetus ja omafinantseering), avastatud (potentsiaalselt) mitteabikõlblikud kulud 

(struktuuritoetus ja omafinantseering) auditeeritud kalendriaasta ja muude kalendriaastate 

kohta ning vea määr ehk mitteabikõlblike kulude osakaal auditeeritud kuludest kalendriaasta 

kohta. [23, 32] 

B-osas esitatakse auditi eesmärkide lõikes detailsed tähelepanekud koos riskide ja 

soovitustega tuvastatud probleemi lahendamiseks ning täiendavad märkused. Tähelepanekute 

riskid ja soovitused tuuakse eraldi välja nii toetuse saajale kui vajadusel RÜ. 

Projektiauditi tulemusena võivad audiitorid teha järgmisi tähelepanekuid: 

1. märkustega, olulised tähelepanekud; 

2. märkustega, väheolulised tähelepanekud; 

3. märkusteta. 

Olulised tähelepanekud on leiud, mis omavad või võivad omada finantsmõju 

(mitteabikõlblikke kulusid). Oluliste tähelepanekute alusel võib RA alustada toetuse 

tagasinõudemenetlust ja sellisel juhul käsitletakse mitteabikõlblikke kulutusi rikkumisena. 

Rikkumiste aruanne koostatakse RÜ poolt tagasinõuete määruse [9, §17] alusel ning see 

edastatakse ka EK. Kui audiitor ja toetuse saaja ei jõua tähelepanekute sisu ja sõnastamise 

osas ühisele arusaamale ning toetuse saaja ei nõustu tähelepanekutes esitatud järeldustega, on 

toetuse saajal võimalus oma õiguste kaitseks pöörduda halduskohtu poole. Enne 

halduskohtule kaebuse esitamist tuleb läbida vaidemenetlus haldusmenetluse seaduses 

sätestatud tingimustel ja korras[6, §34, p1]. 

Väheolulised tähelepanekud on leiud, mis ei oma finantsmõju, kuid mille lahendamine aitab 

toetuse saajal vähendada riske projekti edukal elluviimisel. Väheolulisteks tähelepanekuteks 
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võivad olla näiteks riigihanke aruande lisa esitamata jätmine või dokumentide 

säilitamistähtaja nõuete rikkumine või muud toetuse elluviimist takistavad asjaolud. 

Väheolulisi tähelepanekuid võib audiitor teha lisaks toetuse saajale ka projekti menetlejatele 

(RÜ või RA). Märkusteta on auditi aruanded, millega audiitorid annavad mõistliku 

kindlustunde projekti läbiviimisele ja sellega seotud tegevusele. 
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Magistritöö esimeses ja teises osas esitasime ülevaate struktuurifondidest üldiselt, 

struktuuritoetuste rakendamisest Eestis ning põhjalikult analüüsisime auditeerimise aluseks 

olevaid õigusakte, rahvusvahelisi siseauditeerimise standardeid ning auditite läbiviimise 

nõudeid. 

Magistritöö kolmandas osas keskendume struktuurivahendite auditite tähelepanekute 

analüüsimisele konkreetsete näidete alusel. Esmalt anname ülevaate kasutatud metoodikast 

ning valimi koostamise põhimõtetest. 

Eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) EL struktuurifondidest rahastatud projektidele 

teostati auditeid ajavahemikul 2009-2014.a. Kõik nimetatud perioodi projektiauditid ei olnud 

magistritöö koostamise ajaks lõpetatud, analüüsi aluseks on võetud RM veebilehel [11] 

avalikustatud auditite aruanded seisuga 12.08.2014. Auditeid oli nimetatud ajaks lõpetatud 

kokku 363, nendest olulisi tähelepanekuid oli tehtud 120 auditis.  

Üldjuhul loetakse olulisteks tähelepanekuteks need, mis toovad kaasa toetuse saajale 

finantsmõju ning mille alusel on võimalik osa toetusest tagasi nõuda. Oluline on täpsustada, et 

mõnedel juhtudel on audiitorid teinud küll olulisi tähelepanekuid, kuid mitteabikõlblikke 

kulusid nende tähelepanekute alusel ei tuvastatud. Magistritöös on sellised tähelepanekud 

loetud väheolulisteks, kuna sellised tähelepanekud moonutaksid statistikat ega näitaks 

olukorda realistlikult.  

3.1. Metoodika ja valimi ülevaade 

Magistritöös kasutatav metoodika ja valim on autori poolt koostatud parima kättesaadava 

teoreetilise materjali ning praktika alusel. Metoodika koostamisel on kasutatud kvalitatiivsete 

uuringute põhimõtteid.[12] Kvalitatiivsete uuringute all peetakse silmas tervet erilaadsete 

uuringutüüpide kogumit. Kvalitatiivsete uuringute täpne defineerimine on keerukas ning 

kirjanduses võib kohata mitmesuguseid määratlusi. Hirsjärvi, Remes ja Sajavaara nimetavad 

kvalitatiivse uurimuse liigiks muuhulgas ka juhtumiuuringu, mis on ka magistritöös põhiliselt 

kasutatud meetod. [13] 

3. AUDITITE TÄHELEPANEKUTE ANALÜÜS 



35 

 

Metsämuuronen märgib, et kvalitatiivset uurimust on raske selgelt määratleda seetõttu, et 

uuringutel ei ole üht kindlat taustteooriat ega paradigmat, samuti puuduvad neil ainult neile 

omased meetodid.[14] Kõige üldisemalt võib väita, et kvalitatiivsed uuringud aitavad meil 

saada kvalitatiivset teavet meid huvitavate küsimuste kohta.  

Magistritöö käesolevas empiirilises osas leiame vastuse uurimisülesandena püstitatud 

küsimusele kuidas on auditite tähelepanekuid põhjendatud ja kas need on asjakohased. 

Nimetatud küsimusele vastamiseks analüüsime auditite aruandeid nii üldiselt, kuid 

keskendume ka konkreetsetele näidetele, et detailselt vaadelda tähelepanekute sisu ja 

tõendeid. 

Creswell toob kvalitatiivsete uuringute kirjeldamiseks välja järgmised karakteristikud: 

 kvalitatiivne uuring viiakse läbi loomulikus keskkonnas. Kvalitatiivse uuringu 

läbiviija saab nii sisse elada tegelikesse kogemustesse; 

 traditsioonilistele andmekogumismeetoditele, milleks on avatud vaatlused ja 

intervjuud ning dokumentide analüüs, on lisandunud muude allikate kasutamine, nt 

isiklik meilivahetus, taustinformatsioon ajakirjandusest jms; 

 kvalitatiivne uurimus on seda parem, mida komplekssem, interaktiivsem ja 

kõikehõlmavam on selles avalduv narratiiv; 

 uurija reflekteerib süstemaatiliselt oma rolli uuringus ja püüab mõista oma rolli 

uuringus. Isiklik mina muutub eristatamatuks uurija-minast; 

 uurija kasutab kvalitatiivses uuringus kompleksset järeldusteni jõudmise viisi, mis on 

mitmetahuline ning toetub uuringu juba läbitud etappide juurde korduvale 

tagasipöördumisele ja eri tööetappide üheaegsusele. Andmete kogumist, analüüsimist 

ja sellest kirjutamist võib mõista kui üheaegseid tegevusi. [12, 19] 

Sellest lähtuvalt on autor viinud uuringu ja analüüsi läbi talle tuttavas keskkonnas. Olles ise 

töötanud samas valdkonnas, on lihtsam mõista auditites kasutatud termineid, metoodikat ja 

muid nõudeid. Lisaks auditite aruannetele on kasutataud taustamaterjaliks kohtulahendeid jm 

kättesaadavaid dokumente. Tööetappe teostatakse üheaegselt ja pöördutakse tagasi, et anda 

neile uut infot juurde. Nt andmebaasi koostamist alustati magistritöö kirjutamise alguses ning 

töö edenedes ilmnes pidev vajadus täiendada juba kogutud andmeid ja samas ka juba tehtud 

analüüse. 
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Kvalitatiivsete uuringute mõistet püütakse avada ka vastandi kaudu võrdluses kvantitatiivsete 

uuringutega. Tänapäeval tahavad mõned uurijad loobuda nende vastandamisest ning näevad 

neid pigem täiendavate kui võrdlevatena. Magistritöös on järelduste tegemisel kasutatud 

täiendavalt kvantitatiivseid meetodeid nagu statistilise analüüsi teostamine. Kuna varasemalt 

ei ole teadaolevalt magistritöö teemat teadustöödes käsitletud, mistõttu puuduvad 

olemasolevad võrdlusandmed ja varasemalt kasutatud metoodika, siis on autori hinnangul 

sellise kombineeritud metoodika kasutamine magistritöös põhjendatud. Eelpool kirjeldatud 

meetodid võimaldavad andmebaasi koostamisel saadud andmete laialdasemaid 

analüüsivõimalusi. Näiteks rikkumiste juhtumite põhjalik analüüs ning statistika on esitatud 

magistritöö punktis 1.2.3.  

Uurimismeetodina on magistritöös kasutatud dokumentaalset juhtumiuuringut, mille käigus 

on lisaks auditi aruannetele kasutatud kättesaadavaid kohtuotsuseid ning muid asjakohaseid 

materjale. Lisaks on kasutatud sõltumatu eksperdi hinnanguid juhtumite analüüsimisel. 

Juhtumiuuringus uuritakse ilmingut tema loomulikus keskkonnas ning eriti sobib selle 

kasutamine siis, kui piirid ilmingu ja tema konteksti vahel pole selged. Siin kogutakse 

olukordade kohta mitmekesiseid andmeid. Andmete kogumisel ja analüüsil toetutakse 

eelnevalt välja töötatud teoreetilistele eeldustele.  

Juhtumiuuringut ei tuleks mõista mitte ainuüksi kui andmekogumistaktikat, vaid kui laia 

uurimisstrateegiat [15, 13-14]. Uurimisstrateegia rakendamise aluseks koostas autor 

andmebaasi kõigi eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) rahastatud projektidele 

läbiviidud auditite andmete kohta. Andmebaasid on esitatud magistritöö lisas 3 ja lisas 4, 

vastavalt ESF ning ÜF ja ERF osas rahastatud projektidele läbiviidud auditite kohta.  

Juhtumiuuringu kavandamisel tuleb tähelepanu pöörata eelkõige viiele olulisele aspektile: 

1. uurimisküsimused; 

2. kas kasutada hüpoteese; 

3. analüüsiüksuse määramine; 

4. andmete ja hüpoteeside loogiline seostamine; 

5. kriteeriumide leidmine tulemuste tõlgendamiseks. [12, 76] 

Uurimisküsimused on esitatud magistritöö sissejuhatavas osas. Metoodika ja valimi 

koostamine õigetel alustel peavad aitama leida vastused püstitatud uurimisküsimustele. Kuna 
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metoodika aluseks on juhtumiuuringud, on võimalik õigete juhtumite valikute tulemusena 

saada olulist, täpset ning asjakohast teavet, mis on määrava tähtsusega uurimisküsimuste 

analüüsimisel ning võimalike lahenduste esitamisel. 

Hüpoteesi püstitamise asemel võib avastuslike uuringute puhul sõnastada uuringu eesmärgid. 

Esmaseks eesmärgiks on hinnata EL struktuurivahenditest rahastatud projektidele teostatud 

auditite kvaliteeti. Eelkõige tuleb töö käigus leida vastused küsimusele, miks on 

auditeeritavate hinnang auditite läbiviimisele madal ning kas saab kinnitust hüpotees, et 

audiitorite erialateadmised on kesised. Lisaks analüüsitakse, miks auditeeritavad üldjuhul ei 

nõustu auditite aruannetes tehtud tähelepanekutega.  Autori jaoks on oluline leida analüüsi 

käigus vastus püstitatud hüpoteesile, kas audiitorite poolt koostatud tähelepanekute aluseks 

olev tõendusmaterjal ei ole piisav, asjakohane ega objektiivne. 

Analüüsiüksuse määramine seondub küsimusega: kuidas defineerida juhtumit? Antud juhul 

on juhtumiks üks läbiviidud audit, keskendutakse olulisi tähelepanekuid sisaldavale auditi 

aruandele ning eristatakse kolme fondi (ERF, ESF ja ÜF) auditeid. Seega on autori hinnangul 

analüüsiüksus piisavalt konkreetselt defineeritud. Analüüsiüksuse kohta kogub autor infot 

auditi aruandest, viidatud allikatest, aga vajadusel ka muud infot, mis on sellega seotud (nt 

kohtupraktikat, kohtulahendeid jms).  

Andmeid ja hüpoteese võib seostada mitmel viisil. Sageli võrreldakse juhtumi uurimisest 

saadud infot mingite teoreetiliste eelduste alusel loodud andmetega. Seejuures tuleb leida ka 

kriteerium, mille alusel otsustada, et uuringust saadud andmed sobivad just nende teoreetiliste 

hüpoteesidega. Samuti on vaja otsustada, kui suur peab olema kokkulangevus, et neid lugeda 

sarnasteks. [12, 80] 

Magistritöös on autor võtnud eesmärgiks võrrelda auditites tehtud tähelepanekute sisu 

eelkõige õigusaktidest tulenevate nõuetega, kaasates selles etapis ka sõltumatu pädeva 

eksperdi. Samuti on oluline anda hinnang tähelepanekute sisule audiitorite professionaalsusest 

lähtuvalt ning standardite nõuetest lähtuvalt. Antud juhul ei saa auditite aruannetes esitatud 

andmeid võrrelda mingite teoreetiliste hüpoteesidega, näiteks audiitori isiklik arvamus, 

suhtumine, tõlgendamine või teaduslikult põhjendatud teooria vms. Kuna tähelepanekute 

alusel on võimalik toetus täielikult või osaliselt tagasi nõuda, peavad auditite tähelepanekud 

olema õiguslikult põhjendatud. Seega tuleb kogutud andmeid võrrelda ainult kindlate ja 

sõltumatute parameetritega. 
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Andmete analüüsi ei peeta juhtumiuuringus lihtsaks, sest kasutatavad strateegiad ja tehnilised 

võtted ei ole täpselt määratletavad. Yin on kirjeldanud kolme analüüsistrateegiat: 

1. toetumine teoreetilistele lähteoletustele; 

2. võistlevate seletuste kasutamine; 

3. juhtumi kirjeldamine. 

Koos nimetatud analüüsistrateegiatega saab juhtumiuuringus rakendada erilisi tehnilisi 

võtteid. Nende hulka kuuluvad mustrite sobitamine, seletuste leidmine, ajaliste tendentside 

väljatoomine, loogiliste mudelite väljatöötamine ja juhtumite süntees. [15, 116-137] 

Magistritöö analüüsina on kasutatud kõiki kolme strateegiat. Iga konkreetse juhtumi juures on 

juhtumit põhjalikult kirjeldatud, analüüsitud võistelevaid seletusi (audiitorite ning toetuse 

saaja poolt esitatud) ning võrreldud kas teoreetiliste lähteoletustega või pigem väidetele leitud 

tõendusmaterjali usaldusväärsetest allikatest. 

Valimi koostamine on kvalitatiivse uuringu puhul mõnevõrra erinev. Kvantitatiivses uuringus 

taotletakse valimi esinduslikkust ehk teisisõnu seda, et uuringu tulemused oleksid üldistatavad 

kogu vastavale sihtrühmale. Kõige sagedamini kasutatakse juhuslikku valikut, mille puhul 

kõigil sihtrühma liikmetel on võrdne võimalus valitud saada. Kvalitatiivsete uuringute puhul 

on aga valim enamasti väike ning see ei võimalda tulemuste üldistamist kogu sihtrühmale. 

[12, 66] 

Juhusliku valimi saamiseks tuleks teada kõiki uuritava sihtrühma karakteristikuid, mis antud 

teema puhul on välistatud, kuna otsitakse neid konkreetseid karakteristikuid, mis erinevad või 

ei ole vastavuses nõuetega. Samuti on kvalitatiivse uuringu puhul rõhutatud, et mõned 

infoallikad pakuvad rikkalikumat teavet kui teised ning just neid tuleks uuringu osaliste hulka 

haarata. [12, 67] 

Magistritöös on valimi koostamisel arvestatud põhimõttega, et juhusliku valiku tulemusena ei 

pruugi sattuda valimisse need auditi aruanded, kus on eksitud mingite nõuete vastu või mis 

oleksid huvitavad analüüsimiseks nt pikaajalise vaidluse või kohtulahendi tõttu.  

Kvalitatiivse uuringu puhul on valimi suurus sobiv siis, kui selle abil saab anda adekvaatse 

vastuse uurimisküsimusele [16]. Valimisse arvati kõik need auditid, milles on auditeeritavale 

tehtud finantsmõjuga (olulisi) tähelepanekuid ning mille alusel on võimalik toetus või osa 

sellest tagasi nõuda. Selliseid auditeid on kokku 106, mis moodustab auditite koguarvust 
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29,20% (Lisa 6). Detailsemaks analüüsiks valis autor välja kaheksa juhtumit, mis sisaldasid 

rohkem infot või olid jõudnud vaidlustega kohtulahenditeni. Valiku kriteeriumiks ei olnud 

alati negatiivsed tegurid, analüüsiks valiti välja ka postiivseid näiteid. Siinkohal tuleb 

täpsustada, et autor töötas läbi kõik 106 oluliste tähelepanekutega auditi aruannet, et välistada 

juhuslikkust või teha ebaõnnestunud valik. Seega võib öelda, et valimi moodustamise ja 

näidete väljavalimise aluseks ei ole autori subjektiivne hinnang, vaid põhjendatud kaasuste 

valik ja analüüs, mis tuleb töö kvaliteedile kasuks. 

Samale järeldusele juhtumite valikuks on jõudnud Patton, kes rõhutab järgmiste kriteeriumite 

vajalikkust: 

 valimisse võib lülitada äärmuslikud või hälbivad juhtumid. Võib valida kõige 

õnnestunumad ja kõige ebaõnnestunumad juhtumid, et analüüsida tervikut; 

 teine soovitus on valida tüüpilised juhtumid, mis iseloomustaks uurimisvälja; 

 lülitada valimisse mõned juhtumid, mis võimalikult palju üksteisest erinevad; 

 lisaks võib valida selliseid juhtumeid, mis uurijat huvitavad mingi tunnuse poolest, et 

hiljem juhtumeid võrrelda nende tunnuste järgi; 

 valitakse kriitilised juhtumid, kus uuritavaid suhteid saab valdkonna ekspertide 

arvamuse abil maksimaalselt selgitada või mis on hinnatava programmi toimimise 

jaoks eriti olulised; 

 arvestada võib ka mugavuse kriteeriumiga, see tähendab selliste juhtumite valikut, 

mida on antud tingimustes kõige hõlpsam leida. Piiratud aja- ja inimressursside 

tingimustes on see sageli otsustav kriteerium. [17, 230-243] 

Valimist on valitud kaheksa juhtumit, millest ülevaade ja analüüs on tehtud magistritöö 

osades 3.4-3.6. Äärmuslike juhtumite alla võib nendest juhtumitest liigitada juhtumid kaks 

(Tõrva Linnavalitsus) ja kolm (Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA), kuna tegemist on 

põhimõtteliste vaidlustega, mis on jõudnud kohtulahenditeni ja lõppenud soodsalt toetuse 

saaja jaoks. Neid juhtumeid võib antud juhul lugeda audiitorite jaoks ebaõnnestunud 

juhtumiteks, kuna tehtud tähelepanekud ei olnud asjakohased. Samuti võib neid juhtumeid 

pidada kriitiliste juhtumite näideteks, mille analüüsimiseks on autor kaasanud eksperte ning 

mis on saanud neilt kõige rohkem kõneainet.  
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Neljas juhtum (Maanteeamet) on näide õnnestunud auditist, kus toetuse saaja on nõustunud 

tehtud tähelepanekutega ning audiitor on keerulises valdkonnas teinud kvaliteetse auditi.  

Tüüpiliste juhtumitena võib käsitleda kõiki magistritöös käsitletud juhtumeid selle poolest, et 

auditeeritavad valdkonnad on väga erinevad ning leitud on erinevatest valdkondadest 

tüüpilised juhtumid, mis iseloomustavad valdkonade probleemkohti ja audiitorite tööd üldiselt 

ning audiitoritele esitatavaid nõudeid auditi kvaliteetseks läbiviimiseks. 

Autori jaoks on juhtumite valiku kriteeriumiteks huvitavate tunnuste alusel eelkõige kolm 

valdkonda-mitteabikõlblikud kulud, riigihangete seotud rikkumised ja riigiabi. Selliste 

tunnuste alusel juhtumite valimine lihtsustab statistika esitamist ja analüüsi. 

Väljavõtuotsused kõiguvad alati kahe eesmärgi vahel: kas katta uurimisväli nii laialt kui 

võimalik või tungida uurimisvälja analüüsis nii sügavale kui võimalik. Esimene strateegia 

taotleb valimi mitmekesisust ja püüab kasutada nii palju erinevaid juhtumeid kui võimalik, 

leidmaks tõendeid, et teatud asju nähakse või kogetakse erinevatel viisidel. Teine strateegia 

püüab jõuda uurimisvälja ja selle struktuuride sügavusse ning keskendub üksikutele näidetele 

või uurimisvälja teatud sektoritele. [18, 131-132] 

Magistritöö eesmärgiks on leida vastus uurimisprobleemidele eelkõige auditite tähelepanekute 

kvaliteeti silmas pidades, mistõttu on kasutatud pigem valimi mitmekesisust, et analüüsiks 

kasutatud näited iseloomustaksid auditite üldist kvaliteeti ja probleemkohti, audiitorite 

pädevust ning tähelepanekute asjakohasust. Autori hinnangul iseloomustavad kaasatud näited 

igakülgselt auditites esinevaid probleeme ning aitavad leida vastuseid uurimisprobleemidele. 

 

3.2. Euroopa Sotsiaalfondi projektide analüüs 

ESF projektidele läbiviidud auditite andmete kohta koostas autor andmebaasi ning see on 

esitatud magistritöö lisas 4. ESF rahastatud projektidele on läbiviidud 69 auditit, auditeeritud 

on väljamakstud kulusid kogumaksumuses ligi 465 milj eurot ning auditite käigus tuvastati 

mitteabikõlblikke kulusid ligi 2,5 milj euro ulatuses. Auditeid viisid läbi avaliku sektori 

siseaudiitorid 59 korral ja erasektori audiitorid 10 korral.  

Auditeeritud on vaadeldaval perioodil 41 toetuse saaja projekte, kellest 32 on esindatud ühe 

projektiga. Kõige enam on auditeeritud sellest fondist Eesti Töötukassa projekte (17 auditit 

ligi 419 milj euro ulatuses). Suurematest auditeeritud ESF toetuse saajatest võib veel välja 
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tuua HTM 13,3 milj eurot, SA Archimedes 12,1 milj eurot ning Kredex 6,01 milj eurot. Kõigi 

auditeeritud toetuse saajate ülevaade toetuse summade lõikes on esitatud lisas 4.  

Järgneval joonisel on esitatud kõik auditeeritud toetuse saajad ning nende auditeeritud toetuse 

summad: 

 

Joonis 7. Kõik auditeeritud toetuse saajad ja auditeeritud toetuse summad (eurodes) perioodil 

2009-2014 (seisuga 12.08.2014), auditeeritud toetuse summad on summeeritud ühe toetuse 

saaja lõikes mitme projekti puhul. Allikas: autori koostatud andmebaas lisa 3. 

Kõige enam on auditeeritud Eesti Töötukassa projekte, kuna need on väga mahukad ja 

pikaajalised. Nimetatud projektides on tuvastatud auditites mitteabikõlblikke kulusid 984 938 

euro ulatuses ning ühte projekti on juhtumianalüüsis kajastatud magistritöö punktis 3.6.1.  

Haridus- ja Teadusministeeriumi projektidest on ESF rahastanud täiskasvanute tööalast 

koolitust ja kõrgharidustee katkestanute haridustee jätkamise programmi-TULE. Esimese 

projekti rakendamisel on auditeerimisel tuvastatud mitteabikõlblikke kulusid 1 161 441 eurot.  

. 
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Mahukamatest projektidest on auditeeritud SA Kredex stardi- ja mikrolaenu 

käendusprogrammi, millele ei ole auditeerimise käigus tehtud tähelepanekuid ega tuvastatud 

mitteabikõlblikke kulusid. 

Järgmisel joonisel on esitatud auditeeritud valdkonnad ja nende mahud: 

 

Joonis 8. ESF auditeeritud projektide tegevusvaldkonnad (seisuga 12.08.2014) summeerituna 

toetuse summadega (eurodes). Allikas: autori koostatud andmebaas (lisa 3). 

Autor liigitas ESF auditeeritud projektid andmebaasi alusel (lisa 3) nelja valdkonda-haridus, 

avalik sektor, ettevõtlus, kultuur ja tervishoid ning tööturg. Kõige enam oli ESF auditeeritud 

tööturuga seotud projekte, mille toetuste summa moodustas kogu auditeeritud projektide 

summast 89,17%, järgnesid haridusprojektid 4,7%, ettevõtlus 3,07%, avalik sektor 2,77% 

ning kultuuri ja tervishoiu projektid 0,27% kõigist auditeeritud projektidest. Tööturu, 

ettevõtluse ja hariduse projektide näidetest oli ülevaade Joonis 7 seletuses. Avaliku sektori 

auditeeritud projektid olid ametnike haldusvõimekuse tõstmise koolitusprojektid ja avalike 

teenuste analüüsiks rahastatud valitsemissektori toimivuse analüüs. Kultuuri ja 

tervishoiuprojektidest auditeeriti tervislikke valikuid toetavaid meetmete projekte. 
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ESF projektide auditeerimisel tuvastatud mitteabikõlblikud kulud on esitatud järgmisel 

joonisel: 

 

Joonis 9. ESF projektide auditeerimisel tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (seisuga 

12.08.2014). Allikas: autori koostatud ESF auditite andmebaas (lisa 3). 

Kõige enam on auditeerimise tulemusena tuvastatud projektiga mitteseotud kulusid (61%), 

milleks olid näiteks tööajatabelite puudumine või mitteabikõlblikud personalikulud. 

Riigihangetega seotud mitteabikõlblikke kulusid tuvastati 38% ja sellisteks rikkumisteks olid 

näiteks pakkumuste puudumine või ühise hankemenetluse läbi viimata jätmine. Riigiabiga 

seotud mitteabikõlblikke kulusid (1%) tuvastati ühe projekti juures ja audiitorid soovitasid 5% 

kogu väljamakstud toetusest tagasi küsida. Audiitorid leidsid, et toetuse saaja ei kontrolli 

projekti puhul riigiabi ergutavat mõju, see on aga määrava tähtsusega riigiabi määratlemisel. 

Riigiabi probleemidest anname põhjalikuma ülevaate magistritöö punktis 3.6. 

Olulisi tähelepanekuid on ESF projektide auditeerimisel tehtud 28 auditis, väheolulisi kahel 

korral ja märkusteta oli 39 auditit. Oluliste tähelepanekute puhul on toetuse saaja nõustunud 

auditis esitatud tähelepanekutega vaid viiel juhul, ülejäänud tähelepanekutele on esitatud oma 

vastuväited ja selgitused ning jäädud eriarvamusele. RÜ on viiel juhul tunnistanud 

lisakontrolli vajadust ning lisanud samuti omapoolsed vastuväited auditites esitatud 

tähelepanekutele.  

Autori arvates on kahetsusväärne, et audiitorid ja toetuse saajad on auditites esitatud 

tähelepanekute osas jõudnud ühisele seisukohale vaid viiel korral 28 auditi kohta. Aruandluse 
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koostamise ja tulemuste levitamise nõuetest standarditest lähtuvalt on põhjalikum ülevaade 

esitatud magistritöö punktis 2.2. Juhtumite alusel on analüüsitud auditite aruannetes 

väljatoodud tähelepanekute asjakohasust magistritöö punktides 3.4.-3.6. 

3.3. Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Regionaalfondi projektide 

analüüs 

ÜF ja ERF projektidele läbiviidud auditite kohta koostas autor andmebaasi, mis on esitatud 

lisas 5. Kokku on läbiviidud 294 auditit (seisuga 12.08.2014) ja avastatud mitteabikõlblikke 

kulusid 7,547 milj euro ulatuses. Auditeid viisid läbi avaliku sektori siseaudiitorid (RM, KIK, 

HTM, MKM, EAS) ning erasektori audiitorid PWC ja Ernst Young (EYB). 

Toetust on saanud nendest fondidest 143 erinevat toetuse saajat. Kõige enam on auditeeritud 

MA projekte- 20 korral. ÜF on rahastanud kõiki Eestis eelmisel programmperioodil ehitatud 

maanteeprojekte, näiteks Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu ehitust, Tallinna-Narva 

teelõikude ehitust, Pärnu ümbersõitu jm.  

Suurematest projektidest on rahastuse saanud toetust veel erinevate linnade ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimistööd, AS Eesti Raudtee on saanud rahastuse 

Tallinn-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee rekonstrueerimiseks. 

Valdkonniti on auditeeritud projekte järgmiselt: 

 

Joonis 11. Auditeeritud projektid valdkondade lõikes (seisuga 12.08.2014). Allikas: ÜF ja 

ERF auditite andmebaas, autori koostatud (lisa 5). 
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Kõige enam on auditeeritud maanteede projekte, sellele järgnevad ettevõtlusega seotud 

projektid. Erinevad ettevõtted on saanud toetust nt oma ekspordiplaani koostamiseks, 

sisseseade uuendamiseks jms. Siia kuuluvad ka SA KredEx ettevõtlustoetused, mis 

moodustavad suurima osa auditeeritud ettevõtluse toetustest (95,3 milj eurot). 

Vee ja kanalisatsiooniprojektid moodustavad 5 % auditeeritud projektidest. Siia kuuluvad 

kõik vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamisega seotud projektid üle Eesti.  

Tähelepanekud jagunesid auditite aruannetes toetuse andnud fondide lõikes järgmiselt: 

  

Joonis 11. Auditi tähelepanekud olulisuse alusel (tk) fondide (ESF, ERF, ÜF) lõikes. Allikas: 

autori koostatud andmebaasid lisa 3 ja lisa 5. 

Olulisi tähelepanekuid on tehtud enim ERF projektide auditeerimisel (69 korral), ESF 

projektide puhul 28 ja ÜF projektide osas 14. Olulised tähelepanekud võib jagada kolme 

gruppi: 

1. riigihangetega seotud tähelepanekud; 

2. mitteabikõlblike kuludega seotud tähelepanekud; 

3. riigiabiga seotud tähelepanekud. 

Edasises analüüsis esitatakse ülevaade nendest auditi tähelepanekutest ning detailsemaks 

analüüsiks valiti juhtumid  auditi aruannete põhjal. 
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3.4. Riigihangetega seotud tähelepanekute analüüs 

Riigihangetega seotud rikkumisi oli eelmisel programmperioodil (2007-2013.a.) kõige 

rohkem (39%) avastatud rikkumiste üldarvust. Hankereeglid on selgelt riskikoht, mille 

täitmise teeb keeruliseks sageli toetuse saaja teadmatus, kuid ka RHS erinev tõlgendamine. 

Erinev tõlgendus on peamine põhjus, miks erimeelsused audiitorite ning toetuse saaja vahel 

lahendatakse halduskohtus.  

Hankereeglite rikkumisi avastatakse lisaks audititele tihti RÜ järelevalve ning teiste 

kontrollide käigus. Valdavalt leitakse vigu hankedokumentides, hanketeadetes või 

hankemenetluses üldiselt. Tihti on vigu hankemenetluse liigi valikul ning hankelepingute 

muutmisel.[ 21, 8] 

Projektiauditite aruannetes on leitud mittevastavusi riigihangete läbiviimisel  ESF projektide 

hulgas üheksal ning ÜF ja ERF projektide hulgas 34 korral.  

Järgnevalt on antud ülevaate kolmest riigihangetega seotud tähelepanekuid sisaldavast 

juhtumist ning analüüsitud tähelepanekute asjakohasust, tõendusmaterjali piisavust ning 

objektiivsust. Autor valis analüüsimiseks kolm juhtumit: 

1. SA Archimedes-DoRa I (administreerimine; tegevused 1, 3-8 ja muud kulud) (ESF); 

2. Tõrva Linnavalitsus- Tõrva lasteaia „Mõmmik“ rekonstrueerimine (ERF); 

3. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla- SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, 

ümberehitus (ERF). 

Nende kolme juhtumi puhul on autori poolt analüüsi käigus avastatud kõige rohkem 

vastuolusid audiitorite tegevuses. Kaks nendest juhtumitest on vaidlusega jõudnud kohtuni.  

3.4.1. Juhtum 1- SA Archimedes 

Riigihangetega seotud rikkumistest valis autor esimeseks juhtumianalüüsiks ESF rahastatud 

projekti „DoRa I (administreerimine; tegevused 1, 3-8 ja muud kulud)“. Projekt on saanud 

toetust inimressursi arendamise rakenduskava alt, doktoriõppe ja rahvusvahelistumise 

edendamise meetmest. Projekti kulude abikõlblikkuse (rakendamise) periood on 01.01.2008-

31.05.2015. 
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Toetuse saaja ja rakendusüksus on SA Archimedes. Auditi viis läbi PricewaterhouseCoopers 

Advisors AS (PWC) ajavahemikul 19.06.2012-17.12.2012. Auditi tulemusena antakse 

hinnang 3 957 558.57 eurole, valimi suurus oli 750 476.18 eurot (18,96% kogukuludest). 

Auditi aruandes tehtud oluline tähelepanek ja audiitorite selgitus: 

Reisiteenuste hankimisel ei ole tagatud riigihangete üldpõhimõtete järgimine. Mitteabikõlblik 

kulu on kokku 21 828.69 eurot. [25]  

Auditi aruandest selgub, et toetuse saaja on tasunud auditeeritaval perioodil (1.detsembrist 

2010- 30. november 2011) reisiteenuste eest kokku 91 898.30 eurot. Auditi valimisse on 

sattunud neli reisiteenustega seotud kulurida summas 30 350.04 eurot. Peale mitteabikõlblike 

kulude avastamist suurendati valimit 77 kulureani summas 87 314.77 eurot. 

Audiitorite hinnangul on toetuse saaja projekti teostamisel eksinud järgmiste põhimõtete 

vastu: 

1. toetuse saaja ei ole CPV määruse lisas VI olevate teenuste (õhutransport, kindlustus) 

tellimiseks läbi viinud hankemenetlust; 

2. toetuse saaja ei ole järginud RHS §19 toodud nõudeid majutusteenuste tellimiseks sh 

ei ole võtnud pakkumusi reisiteenuseid vahendavate ettevõtete käest või ei eksisteeri 

piisavat kontrolljälge selle tõendamiseks.  

Audiitorite hinnangul tuleb teenuse kogumaksumuse määramisel lähtuda sarnase sisuga 

teenuste kogumaksumusest. Audiitorid soovitavad mitteabikõlbliku kulu5 (21 828, 69 eurot) 

toetuse saajal tagasi maksta [9, §11.1 lg 3 p 2 ja 12]. 

Toetuse saaja rõhutab oma selgituses järgmisi asjaolusid: 

1. kinnitab, et reisiteenuse tellimisel kontrollib alati hindu ja võtab pakkumusi. 

Majutusteenuste broneerimiseks kasutab reisiteenuste vahendaja abi, teiste teenuste 

osas jälgib hindu ning otsib turult parimat pakkumist; 

2. kuna auditi aruandes ei ole välja toodud kriteeriumeid ja aluseid, millele tuginedes 

lõpptulemuseni jõuti, ei saa ka võtta seiskohta auditi tähelepaneku kohta; 

                                                 
5 Abikõlblikust summast 87 314, 77 (25%) 
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3. auditi aruandest puudub audiitorite seisukoht, milline periood peaks olema aluseks 

hanke perioodi määramisel, milline on hanke eseme piiritlemise alus (reisiteenused 

eraldi summadena) ja kuidas tuleks hanget läbi viia ning kuidas pakkumisi võtta; 

4. kalendriaasta alguseks ei ole teada millal reisiteenust vajatakse ning mitu inimest 

osaleb. Samuti on lennupiletite hind ajas kiiresti muutuv, mistõttu on hinda 

pikaajaliselt võimatu garanteerida; 

5. iga lähetust tuleks käsitleda eraldiseisva hankena ning rakendada sellele RHS 

põhiprintsiipe.  

Audiitorid on täiendavas kommentaaris selgitanud järgmist: 

1. hankeperioodi määratlemisel tuleb lähtuda projekti perioodist tervikuna [19, § 20 lg 

6];  

2. reisiteenuste tellimisel tuleb lähtuda teenuste jaotusest vastavalt CPV määrusele6 kas 

RHS §16 lg2 või §19 nõuetest lähtuvalt;  

3. oluline on, et reisiteenuste tellimisel oleks tagatud piisav kontrolljälg, võetud 

võrdlevad pakkumused ning lähtutud RHS §3 põhimõtetest. 

 

Autori hinnangul on antud juhtumi analüüsimisel määrava tähtsusega hankeperioodi ja 

hankeeseme määratlemine ning vajalik on täpsustada ka hankeesemete eeldatav maksumus. 

Vaidlus toetuse saaja ja audiitorite vahel taandub nendele aspektidele, mis on RHS 

rakendamise aluseks. 

Kokkuvõttes võib väita, et audiitorite väited ei olnud asjakohased ega küllaldaselt 

põhjendatud. 

Toetuse saaja on oma vastuses kinnitanud, et temal ei ole üheselt selge, millist hankeperioodi 

tuleks aluseks võtta ja mis põhjusel. Audiitorid on seisukohal, et hankeperioodi aluseks tuleks 

võtta projekti kestvusaeg. Audiitorid selgitavad täiendavas vastuses, et hankelepingu 

eeldatava maksumuse arvutamise aluseks tuleb võtta RHS § 21 lg 2 või kui tegemist on üle 

aasta kestva projektiga, siis tuleks lähtuda RHS § 20 lg 6.  

                                                 
6 Lisad VI ja VII 
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Autori hinnangul jääb audiitorite vastusest arusaamatuks, millist perioodi selle konkreetse 

vaidluse puhul toetuse saajal oleks tulnud kasutada ja millise perioodi on audiitorid oma 

järeldusotsuse tegemise aluseks võtnud. RHS § 21 lg 2 alusel tuleb hankelepingu eeldatava 

maksumuse määramisel lähtuda 12 kuu või järgmise majandus- ja eelarveaasta jooksul 

sõlmitavatest hankelepingutest ja nende kogumaksumusest. RHS § 20 lg 6 aga sätestab, et 

eeldatatava maksumuse arvestamise aluseks on riigihanke piirmäära arvestamine. Vahe nende 

kahe nõude vahel seisneb selles, et kuna projekti kestvus on üle 12 kuu, siis antud juhul ei 

pruugi eeldatav hanke maksumus ühe aasta jooksul ületada riigihanke piirmäära (40 000 

eurot) ning riigihanget ei peaks läbi viima. Kui aga aluseks võtta terve periood nagu audiitorid 

soovitasid, on reisiteenuste kogumaksumuseks 91 898.30 eurot ja sel juhul tuleks läbi viia 

riigihange teenuse ostmiseks.  

Hankeeseme määratlemine on teine oluline küsimus selle kaasuse puhul, mida audiitorid ei 

ole samuti veenvalt põhjendanud. Tähelepaneku selgitavas osas on audiitorid väitnud, et 

hankemenetlust ei ole läbi viidud majutuse, lennupiletite ja reisikindlustuse osas, kuid 

selgitamata on jäetud kui suure osa erinevad teenused moodustavad ning eeldatavat 

maksumust iga hankeeseme osas eraldi ei ole arvutatud ega aruandes välja toodud. Autori 

hinnangul jääb seega arusaamatuks, millise osa abikõlblikest kuludest moodustavad erinevad 

reisiteenused ja kas erinevate teenuste maksumus ületab riigihanke piirmäära.  

Autori hinnangul oleks tulnud reisikindlustuse ja reisiteenuse ostmise vahendamiseks läbi viia 

hanked, kui nende teenuste eeldatav maksumus ületab riigihanke piirmäära, vastasel juhul on 

tegemist lihtsustatud korras tellitavate teenuste ostmisega ning hankija ei ole kohustatud 

korraldama hankemenetlust. Antud juhul ei ole audiitorid tähelepaneku aluseks oleva 

tõendusmaterjaliga selgitanud, kui suures ulatuses nimetatud teenuseid telliti ja milliseid 

hankemenetlusi oleks tulnud läbi viia. Auditi aruandes on välja toodud hankijate nimed, arve 

numbrid ja summad, kuid puudub igasugune analüüs konkreetsete summade lõikes erinevate 

reisiteenuste osas.  

Audiitorite täiendavas selgituses on audiitorid rõhutanud, et reisiteenuste tellimisel on 

lähtutud RHS § 3 toodud põhimõtetest ning toetuse saaja on võtnud võrdlevad pakkumused ja 

taganud piisava kontrolljälje. Autori hinnangul oleks põhjendatud teha toetuse saajale 

asjakohane tähelepanek kontrolljälje paremaks tagamiseks ning anda konkreetsemaid juhiseid 

reisiteenuste tellimise aluseks olevate dokumentide salvestamiseks. Auditi aruandes on 

audiitorite väide „...või ei olnud neid nõuetekohaselt salvestatud“. Kui toetuse saaja oli küll 
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võtnud pakkumusi, kuid ei olnud neid nõuetekohaselt salvestanud, oleks sellise tähelepaneku 

tegemine olnud asjakohane.  

Samuti ei selgu auditi aruandest, kas toetuse saajal oli olemas raamleping mõne reisiteenuste 

pakkujaga. Toetuse saaja väidab oma vastuses, et kasutab reisteenuse tellimiseks 

usaldusväärset pakkujat, kuid audiitorid ei selgita täiendavalt selle väite asjakohasust.  

Kokkuvõttes võib öelda, et audiitorid on jätnud tähelepaneku aluseks olevad rikkumised 

tõendamata ja detailsed selgitused esitamata. Toetuse saaja küsimustele ei ole üheselt vastatud 

ning tagasinõude alused on seega piisavalt tõendamata.  

Kui nimetatud vaidlus jõuaks kohtuni, oleks esmane kohustus audiitoritel tõendamiskohustus 

ning oma väidete kinnitamiseks koguda piisavalt tõendusmaterjali. Praegusel juhul oleks 

vähetõenäoline, et audiitorid suudaksid tagasinõuet piisavalt tõendada.  

Autori hinnangul oleks audiitorid pidanud küsima juristidelt ekspertarvamust hankeperioodi, 

eeldatava maksumuse ja hankeobjektide määramise osas ning lisama see tõendusmaterjali 

hulka. Lisaks sellele oleks tulnud aruandes esitada täpsed summad ning konkreetsed 

asjakohased tõendid. 

Samuti on audiitorite poolt analüüsimata, kas ja kui suures ulatuses on toetuse saaja selline 

tegevus rikkunud RHS nõudeid ning põhjustanud lisakulusid. Riigihanke korraldamise 

põhimõte on, et hankija peab kasutama rahalisi vahendeid säästlikult ja otstarbekalt ning 

saavutama riigihanke eesmärgi mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi korral erinevate 

pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte [19, §3 p 1]. Auditi 

aruandest ei selgu, et toetuse saaja oleks rahalisi vahendeid kasutanud ebaotstarbekalt või 

ostetud teenuse eest tasunud ebamõistlikku hinda. Samuti tuleb arvestada, et teatud lendude 

puhul puudub turul konkurents, mis tähendab, et lennupileteid tulebki osta ühe hankija käest 

ning hanke läbiviimine ei anna mingit lisakokkuhoidu. 

Eksperdi hinnang on järgmine: 

Rikkumise piire ei ole konkretiseeritud piisavalt, et saaks üldse anda hinnagut, kas on 

toimunud rikkumine, kuna faktilisi asjaolusid ei ole seotud regulatsioonis toodud nõuetega. 

Jääb selgusetuks, kuidas näeb auditeerija rikkumist kui juriidilise fakti ilmnemist, kui puudub 

isegi asjakohaste sündmuste piiritlemine ning vastav analüüs, kuidas need on seotud 

rikkumise tuvastamiseni viidud asjaoludega. Kõik asjaolud on dokumentatsioonis salvestatud, 
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samuti nende asjaolude toimumise ajavahemikud. Auditeerija suutmatus määrata rikkumise 

ilmnemise aega loob selgusetuse, millal ja ka milliste asjaoludel rikkumine toimus, tehes 

seega võimatuks toetuse saajal enda õiguseid kas vaidemenetluses või kohtus kaitsta. Lisaks 

meetme määruse puudlikule analüüsile ja rakendamisele on antud tegevus vastuolus 

siseriikliku regulatsiooniga ja põhiseadusliku kohtukaebeõiguse printsiibiga.  

Lähtuvalt RHS ja rahvusvahelise regulatsiooni eesmärgist ei ole kontroll-jälje ebapiisav 

tagatus rikkumine ega üldistel alustel kohe RHS rikkumine. Tõendeid tuleb hinnata nende 

kogumis, et tagada meetme eesmärgipärasuse hinnang objektiivsetel alustel. Ainult see tagab 

meetme rakendaja ning finantseeriva institutsiooni eesmärkide täitmise täieliku hindamise. 

Seega on audiitorite ühepoolne ning selektiivne lähenemine õiguslikult ebakorrektne ning 

väited põhjendamatud. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et antud juhtumi puhul ei ole audiitorid tähelepanekut piisavalt, 

veenvalt ja asjakohaste tõenditega põhjendanud ega vastanud üheselt toetuse saaja 

selgitustele. Oma väidete tõestamiseks ei ole küsitud ekspertarvamust ega lisatud piisavalt 

tõendusmaterjali. Autoril puudub info, kas auditi aruande alusel algatati tagasinõudemenetlus. 

 

3.4.2. Juhtum 2- Tõrva Linnavalitsus 

ERF projektidest riigihangete alaste rikkumiste osas valis autor analüüsimiseks Tõrva 

Linnavalitsuse projekti „Tõrva lasteaia „Mõmmik“ rekonstrueerimine“ auditi.  Projekti on 

rahastatud elukeskkonna rahastamise rakenduskava alt, kohalike avalike teenuste arendamise 

meetmest. 

Audit on läbiviidud ajavahemikul 21.02.2011-19.08.2011, auditi läbiviijaks on EAS. Auditi 

tulemusena antakse hinnang 671 881.03 euro osas. 

Auditis on tehtud kaks tähelepanekut RHS nõuete rikkumise kohta, kokku on  

mitteabikõlblikke kulusid välja toodud 28 164.09 euro ulatuses. [26] 

Tõrva Linnavalitsuse poolt on nimetatud projekti käigus läbiviidud kolm hanget: 

1. lasteaia „Mõmmik“ rekonstrueerimine (hange nr 115974); 

2.  lasteaia mänguväljaku rekonstrueerimine (hange nr 110856); 

3.  täiendavate ehitustööde ostmine (ei ole kantud riigihangete registrisse).  
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Audiitorid leiavad, et toetuse saaja on eiranud lihtmenetlusena teostatud hanke nr 115974 

läbiviimisel eeldatava maksumuse nõudeid, mistõttu ei ole hange teostatud kasutades 

asjakohast menetlusliiki, mitteabikõlblik kulu summas 11 787.75 eurot. 

Audiitorite hinnangul on rikutud järgmisi nõudeid: 

1. toetuse saaja ei ole hangete planeerimisel ning teostamisel lähtunud RHS sätestatud 

nõuetest hanke eeldatava maksumuse määramisel. Audiitorite hinnangul oleks hankija 

pidanud lasteaia rekonstrueerimise ja mänguväljaku ehitustööde eeldatavad 

maksumused summeerima ning kehtiva riigihanke piirmääraga võrdlema; 

2. toetuse saaja on kasutanud lihthanke menetlust, kuid audiitorite hinnangul oleks 

pidanud kahe hanke eeldatavate maksumuste summeerimisel kasutama riigihanke 

piirmäära ületavat hankemenetlust.  

Nimetatud rikkumise tulemusena määratakse mitteabikõlblikuks kuluks 25% lihthanke 

abikõlblikust kogumaksumusest, mis moodustab 11 787,75 eurot. 

Toetuse saaja ei ole audiitorite hinnanguga nõus ning oma vastuses selgitab järgmist: 

1. RHS §23 lg1 alusel ei tohi hanget jagada osadeks, et vältida hankemenetluse 

läbiviimist, kuid toetuse saaja on hanked kõigil juhtudel läbi viinud. Toetuse saaja 

märgib, et audiitorid ei ole tuvastanud, et vaidlusalused hanked oleks kolmes osas läbi 

viidud RHS sätestatud korra või nõuete eiramiseks; 

2. hanked viidi läbi kolmes osas, et tagada hankija vahendite läbipaistev, otstarbekas ja 

säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate 

konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine riigihankel; 

3.  lihthanke läbiviimist tingis asjaolu, et mänguväljak ja lasteaed ei ole funktsionaalne 

tervik ning kolme hanke objekti ei olnud võimalik ühe hankega tellida ning RHS §23 

lg3 sätestab võimaluse hankeid viia läbi eraldi, kui nende osade kogumaksumus ei 

ületa 20% kogu riigihanke eeldatavast maksumusest; 

4. toetuse saaja tegevus oli kooskõlastatud eelnevalt nii RÜ kui ka RA esindajatega. 

Audiitorid ei nõustu toetuse saaja selgitustega ning jäävad kindlaks seisukohale, et tegemist 

on funktsionaalselt koostoimivate asjadega ning oleks tulnud läbi viia üks hankemenetlus. 
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Audiitorid tuginevad selgitustes lisaks sotsiaalministri määrusele nr 647 p 5.5, mille alusel 

peab koolieelse lasteasutuse maa-ala planeerimisel ette nägema igale rühmale mänguväljaku, 

ühise võimlemisväljaku, varikatuse ning majandusõue.  

Audiitorid ei nõustu toetuse saaja selgitusega ka RHS § 23 lg 3 rakendamise osas, kuna 

audiitorite hinnangul peab kõigi osade summeeritud maksumus kokku olema võrdne või 

ületama rahvusvahelist piirmäära. 

Autori hinnangul on audiitorid meelevaldselt kasutanud terminit funktsionaalselt 

koostoimivad osad lasteaia renoveerimise ning mänguväljaku ehitamise osas. Toetuse saaja 

on teinud pika juriidiliselt põhjendatud analüüsi asjaolude kohta, miks ei saa pidada lasteaia 

hoonet ja mänguväljakut funktsionaalselt koostoimivateks osadeks. Autori hinnangul on see 

asjakohane, kuid üks detail on jäetud ka siinkohal selgitamata. Nimelt ei pruugi ühe 

hankemenetluse korral ehitusteenust pakkunud ettevõte pakkuda tingimata madalamat hinda 

ka mänguväljaku rajamisele, või pakub kõrgemat hinda, et see alltöövõtu korras hiljem 

kolmandale osapoolele edasi anda. Seega võib ühise hanke korraldamisel mänguväljaku 

eeldatav maksumus osutuda reaalselt kõrgemaks hanke võitnud ettevõtte mõistliku kasumi 

võrra.  

Samuti ei ole asjakohane audiitorite viide sotsiaalministri määrusele nr 64, kuna vaidlus antud 

juhul käib RHS põhimõtete üle, siis ei oma selle määruse nõuded mingit tähtsust ega mõju 

selles kontekstis. 

Kokkuvõttes on autor seisukohal, et audiitorite väited ei ole asjakohased ning on jäetud 

juriidiliselt põhjendamata. Toetuse saaja selgitusi ei ole arvestatud ega neid ka ümber lükatud. 

Selle vaidluse puhul oleks tulnud kindlasti küsida sõltumatut arvamust ning teha juriidiline 

analüüs. 

Teine tähelepanek auditi aruandes ja selle selgitus:  

Väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse „Täiendavate ehitustööde ostmine 

Tõrva lasteaed „Mõmmik“ rekonstrueerimiseks“ läbiviimisel esinevad puudused 

riigihangeteseaduses toodud nõuete järgimisel, mitteabikõlblik kulu summas 16 376. 34 eurot. 

 

                                                 
7 Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise edendamise ja päevakava koostamise nõuded 
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Audiitorite hinnangul on nimetatud hanke läbiviimisel järgmised puudused: 

1. RHS §28 lg 5 p 1 kohaselt on ehitustööde hankelepingu sõlmimisel hankijal õigus 

lisaks §28 lg 2 sätestatud alustele korraldada hankemenetlus väljakuulutamata 

läbirääkimistega hankemenetlusena, kui samalt pakkujalt tellitakse esialgses projektis 

või hankelepingus mittesisaldunud, kuid esialgses hankelepingus kirjeldatud 

ehitustöödeks või teenuste osutamiseks ettenägematute asjaolude tõttu vajalikuks 

osutunud täiendavaid ehitustöid. Audiitorite hinnangul ei ole antud juhul tegemist 

ettenägematute asjaoludega, kuivõrd nimetatud tööd olid projektis ette nähtud ja 

tellitavate tööde jaoks oleks tulnud korraldada uus hange; 

2. RHS §69 lg 3 kohaselt võib hankija hankelepingu muutmises kokku leppida üksnes 

juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik 

hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks 

täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.  

Toetuse saaja selgitab oma vastuses järgmist: 

1. täiendavad ehitustööd telliti võitnud pakkujalt, kuna nii on kasutatud eelarvelisi 

vahendeid kõige otstarbekamalt; 

2. lisatööd ei ületanud 20% mahtu, mistõttu on lubatud kasutada sama pakkujat; 

3. piiravaks teguriks oli ka ajafaktor, lasteaed oli tarvis avada sügiseks ning toetuse saaja 

ei oleks jõudnud uut hanget läbi viia; 

4. kinnitab, et järgis igati RHS nõudeid ega nõustu auditite tähelepanekutega. 

Teise tähelepaneku puhul on tegemist juriidilise vaidlusega, mille põhiline sisu on lisatööde 

tellimine väljakuulutamata läbirääkimistega hanke alusel. Autor ei saa võtta siinkohal 

pädevust hinnata osapoolte argumente, kuid analüüsides selgituste ülesehitust ja argumentide 

veenvat põhjendatust, peab nõustuma toetuse saajaga, et audiitorite etteheited on otsitud ja 

vähe põhjendatud. Taaskord ei ole lastud tähelepaneku sisu hinnata juristidel,  mis toob kaasa 

olukorra, et  juriidilist eriharidust mitteomavad ametnikud ei suuda selliseid õigusküsimusi 

piisavalt asjakohaselt põhjendada. 

Nimetatud auditi tähelepanekute alusel tegi EAS 12.04.2012 toetuse osalise tagasinõudmise 

otsuse, mille Tõrva Linnavalitsus kaebas kohtusse. Tallinna Halduskohus tegi 15.10.2012.a. 
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positiivse otsuse EAS kasuks, mille toetuse saaja edasi kaebas. Tallinna Ringkonnakohus on 

04.04.2013.a. andnud õiguse toetuse saajale ning EAS otsuse tühistanud. 

Ringkonnakohus on põhjendanud järgmist: 

1. ei saa tuletada, et lasteaia ja mänguväljaku rekonstrueerimine on funktsionaalselt 

lahutamatu, kuna pakkumuste esitajate ring võib hoone ja mänguväljaku 

rekonstrueerimistööde puhul oluliselt erineda; 

2. tagasinõudmise otsuse tegemine toimub kaalutlusõiguse alusel, kuid EAS ei ole 

kaalutlusõigust kohaldanud toetuse tagasinõudmise otsuse tegemisel; 

3. halduskohtu otsus tühistatakse, kaebus rahuldatakse, menetluskulud mõistetakse 

vastustajalt välja. 

Eksperdi arvamus on järgmine: 

Õigusliku analüüsi esitaja on hinnanud algmaterjale, samuti kohtuotsuste sisulisi põhjendusi 

ning nõustub ringkonnakohtu argumentatsiooniga. Arvamuse esitajale jääb siinkohal 

arusaamatuks auditeerija ettekujutus hangete teostamise loogikast tervikuna ning selle 

seotusest RHS põhimõtetega. Auditeerija arvamuse kohaselt hankemenetlust läbi viies ei 

oleks tagatud läbipaistvus rahaliste vahendite kasutamisel. Arvamuse esitaja on seisukohal, et 

pigem oleks hankementluse auditeerija ettekujutuse kohaselt läbiviimine võimatu ning 

kindlasti vastuolus RHS regulatiivste alustega. Hindamist takistab juba asjaolu, et 

haldusmenetlusseadus (HMS) kohast kaalutlusõigust ei ole teostatud korrektselt selle üheski 

asjaolus ega põhimõttest lähtuvalt, korrektse kaalutlusõiguse teostamine puudub täielikult. 

Kokkuvõttes ei ole audiitorid teinud tähelepanekuid objektiivsuse, sõltumatuse ja 

erapooletuse printsiipe järgides. Sellise tagasinõude asjakohasuse ja eelnimetatud nõuete 

tagamiseks oleks tulnud küsida kolmandat arvamust ja teha põhjalikum analüüs. Auditi 

kvaliteeti võiks muuhulgas näidata audiitori võimekust peale selgituste, ekspertarvamuse ja 

tõendite analüüsimist tunnistada oma eksimust ning loobuda tähelepanekust. Sellist näidet ei 

ole selle juhtumi aruandes aga kahjuks ka üheski teises aruandes, kus audiitorid oleksid peale 

selgituste esitamist oma arvamust muutnud.  
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3.4.3. Juhtum 3- Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 

Kolmanda juhtumina valis autor Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA (PERH) projekti „SA Põhja-

Eesti Regionaalhaigla juurde-, ümberehitus.“  

Audit viidi läbi ajavahemikul 27.01.2011-30.12.2011, auditi läbiviija on RM. Auditis on neli 

olulist tähelepanekut, tuvastatud mitteabikõlblik kulu kokku 1 150 818,89 eurot. Tegemist on 

erakordselt suure mitteabikõlbliku kulu avastamisega audiitorite poolt, kuid kuna toetuse 

saaja ei nõustunud auditi aruandes väljatoodud tähelepanekute sisuga, jõudis vaidlus 

halduskohtusse. 

Esimene tähelepanek auditi aruandes on järgmine :  

Hanketeadet ei ole esitatud Euroopa Liidu Väljaannete Talitlusele avaldamiseks. Tuvastatud 

mitteabikõlblik kulu summas 222 923,54 eurot ja potentsiaalne mitteabikõlblik kulu 7 477,82 

eurot.[27] 

Audiitorite hinnang on järgmine: 

1. toetuse saaja poolt läbiviidud kolme hanke puhul ei ole järgitud RHS tulenevaid 

nõudeid ja korraldanud hankemenetlused ilma hanketeadet Euroopa Liidu Väljaannete 

Talitusele avaldamiseks esitamata (hangete eeldatavad maksumused on ületanud 

rahvusvahelise piirmäära); 

2. kõigi kolme hanke pakkumused ületasid tunduvalt selleks ettenähtud ressursid ning 

kõik pakkumused lükati tagasi. Uuesti telliti hanke objektiks olnud asju kolme erineva 

avatud hankega. Audiitorite hinnangul on toetuse saaja valinud vale hankemenetluse 

ning ei ole järginud RHS toodud nõudeid. 

Audiitorid soovitavad toetuse saajal teha tagasimakse mitteabikõlblike kulude osas 

(137 066,77 eurot), mis on 25% lepingute summast vastavalt Vabariigi Valitsuse määruse nr 

278 § 11 lg 3 punkti 1 kohaselt. 

Toetuse saaja selgitus on järgmine: 

1. eeldatava maksumuse arvestamine spetsiifiliste meditsiiniseadmete osas on keeruline 

ning tihti on eeldatavat maksumust enne hanget keeruline hinnata; 

2. avatud hanked tuli läbi viia kiirendatud korras, kuna kõik ülejäänud tööd seisid nende 

kolme hankega tellitavate seadmete puudumise tõttu ja avatud hangete tähtaeg on 
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rahvusvaheliste hangete tähtajast oluliselt lühem. Teatud seadmete parameetreid 

teadmata oleks ruumide väljaehitamine ja ehitustööde jätkamine olnud võimatu; 

3. samuti oli ajaliselt võimatu uue rahvusvahelise hanke väljakuulutamine eelmise hanke 

pakkumuste tagasilükkamisega samal päeval; 

4. eraldi hangete korraldamine andis rahalise võidu 6 miljonit krooni; 

Toetuse saaja ei nõustu auditis toodud tähelepanekuga. 

Autori analüüs on järgmine: 

1. tähelepaneku sõnastus on eksitav, aruande lugeja mõistab seda tähelepanekut nii, et 

rikkumise aluseks oli teate esitamata jätmine ja selle tagajärjel tekkinud 

mitteabikõlblik kulu. Tegelikult oli puuduseks RHS nõuete rikkumine. Tähelepanek 

oleks tulnud sõnastada RHSist tulenevate nõuete rikkumisena ja vale menetlusliigi 

valimisest lähtuvalt; 

2. tegemist on keerulise juriidilise vaidlusega. Autori hinnangul oleksid audiitorid 

pidanud selliste vaidluste lahendamiseks kindlasti kaasama sõltumatu eksperdi, kuid 

auditi aruandest ei selgu, et seda oleks tehtud. Audiitoritel ei ole tavapäraselt selliseid 

erialateadmisi otsustamaks, kas toetuse saaja on rikkunud RHSi põhimõtteid 

spetsiifilise meditsiinitehnika hankimisel; 

Nimetatud auditi tähelepanekute alusel tegi 02.aprillil 2012.a. Sotsiaaministeerium 

tagasinõude otsuse toetuse osaliseks tagasinõudmiseks, millele PERH esitas vaide, kuid see 

jäeti rahuldamata. PERH esitas kaebuse 4.juulil 2012.a Tallinna Halduskohtule. Tallinna 

Halduskohus rahuldas PERH kaebuse osaliselt ning tühistas osaliselt tagasinõudmise otsuse 

ning vaideotsuse seitsme riigihanke osas, viie riigihanke osas jättis kohus toetuse 

tagasinõudmise otsuse ja vaideotsuse muutmata. 

PERH kaebas otsuse edasi Tallinna Ringkonnakohtule, kuid esitas 3.juulil 2013.a kohtule 

avalduse kaebusest loobumiseks, paludes tühistada 3.juunil 2013.a tehtud kohtuotsuse ja 

lõpetada haldusasja menetlus. Autoril puudub info, mis põhjusel toetuse saaja soovis 

haldusasja menetlust lõpetada, kõige tõenäolisem põhjus võis olla kohtuvälisele kokkuleppele 

jõudmine osapoolte vahel.  

Autori hinnangul on audiitorid ületanud oma pädevuse piire tehes sellises mahus tagasinõude 

toetuse saajale, arvestamata kõiki asjaolusid, kaasamata eksperte ning tundmata valdkonna 
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iseärasusi. Sellise keeruka tagasinõude puhul oleks tulnud lasta aruandes esitatud 

tähelepanekuid analüüsida nii juristidel, aga kaasta ka sõltumatuid eksperte 

meditsiinivaldkonnast, kes oleksid suutnud läbi viia analüüsi ja anda hinnangu toetuse saaja 

tegevusele.  

Eksperdi hinnang on järgmine: 

Arvamuse esitaja kordab siinkohalt teise kaasuse sõnastuse osa, mis käsitleb hankemenetluse 

läbiviimise võimatust auditeerija seisukohti järgides. Audiitori seisukoht on siinkohal lisaks 

ebaselge ja mitmeti tõlgendatav. Raskendava asjaoluna toob arvamuse esitaja välja ka osade 

seiskohtade eksitavuse, mis tingib eriti ohtliku tagajärje – sanktsioneerimise puhul vale 

sanktsiooni rakendamise või sanktsioneerimise põhjendamatuse ning edaspidi kalli ning 

kuluka õigusvaidluse, mis kahjustab nii avalikke vahendeid, kui pärsib ka meetme enda 

rakendamise tõhusust. Rahaliste vahendite eesmärgipäratule kulutamisele viitab eriti ka 

asjaolu, et vaidlus toimub sama haldusala isikute vahel.  

Tegemist oli kokkuvõttes kahetsusväärse olukorraga, kus ministeerium ja tema haldusala SA 

käisid omavahel kohut, kulutades selleks maksumaksja raha. Autori hinnangul on sellised 

kohtulahendid vajalikud nii toetuse saajatele kui ka audiitoritele sõltumatu hinnangu 

saamiseks. Kahjuks tihti ei arvesta audiitorid objektiivseid asjaolusid ja toetuse saaja selgitusi 

ning ühisele seisukohale jõudmine on kohtu sekkumiseta võimatu, kuid muid võimalusi 

toetuse saajatel ei ole, kui on läbitud vaidemenetlus. 

Autori hinnangul ei saa jätta tähelepanuta ka vastutuse küsimust- kes hakkab tulevikus selliste 

kulude eest maksma ja kes vastutama? Siiani ei ole ükski toetuse saaja sellist küsimust 

tõstatanud ega ka valuraha nõudnud, kuid kuna kohtuvaidlused kestavad aastaid ning on 

kulukad, siis on maksumaksja ja avalikes huvides selliste vaidluste vältimine ning eelkõige 

tulevikus võimalike kahjunõuete maksmine riigi vastutuse seaduse alusel.  

3.5. Mitteabikõlblike kuludega seotud tähelepanekute analüüs 

Mitteabikõlblike kuludega seotud tähelepanekute osas on auditites avastatud väga erinevaid 

probleemkohti. Põhiliselt on mitteabikõlblikeks tunnistatud kulutused, mida erinevatel 

põhjustel ei oleks tohtinud toetusesaaja teha. Näiteks kui kulud ei ole vastavuses meetme 

määrusega. Samuti on mitmel korral olnud probleeme personalikuludega, kui on puudunud 

tööajatabelid või personalikulusid ei oleks tohtinud üldse teha. 
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Autor valis mitteabikõlblike kuludega seotud tähelepanekutest edasiseks analüüsimiseks kolm 

auditi aruannet: 

1. Maanteeamet-Väo-Maardu teelõigu ehitus (ÜF); 

2. Vihula Mõis OÜ-Vihula mõisa arendamine rahvusvaheliseks turismiatraktsiooniks 

(ERF); 

3. Paide Linnavalitsus-Ajakeskus „Wittenstein“ rajamine Paide Vallimäele (ERF). 

Need kolm juhtumit näitasid hästi audiitorite töös esinenud probleemkohti. Maanteeameti 

juhtum oli üks vähestest positiivsetest juhtumitest, Vihula Mõis OÜ näide audiitorite 

puudulikest erialstest teadmistest ning Paide Linnavalitsuse juhtumi puhul tehti tagasinõue 

ilma kahju hindamiseta. 

3.5.1. Juhtum 4- Maanteeamet 

„Väo-Maardu teelõigu ehitus“ on Maanteeameti (MA) projekt, milles MA on nii RÜ kui ka 

toetuse saaja. Taustainfona on oluline selgitada, et MA oli projekti teostamise hetkel kaks 

osakonda, mis täitsid erinevaid funktsioone projektide menetlemisel- ehitusosakond oli 

toetuse saaja ning MA struktuurivahendite osakond koos MKMi transpordi- ja investeeringute 

osakonnaga täitsid RÜ ülesandeid. Eelmise programmperioodi lõpul on ülesanded MA 

projektide menetlemisel jagatud ümber järgmiselt: MA on edasistes projektides toetuse saaja 

ülesannetes ning RÜ ülesanded on antud Tehnilise Järelevalve Ameti (TJA) pädevusse ning 

RA ülesandeid täidab MKM. Selline lahendus on parem, kuna tööülesanded on jaotatud kahe 

ameti vahel, tagatud on sõltumatus ning projektide teostamise riskid paremini maandatud. 

Nimetatud projektile on läbiviidud kaks auditit RM poolt-07.12.2012 ja 07.05.2014. Esimeses 

auditis on tehtud toetuse saajale üks oluline tähelepanek ja tuvastatud mitteabikõlblik kulu 

84 832,52 eurot.[0] Teises auditis on tehtud samuti üks oluline tähelepanek ja tuvastatud 

mitteabikõlblik kulu summas 2 037,20 eurot [29]. 

Esimeses auditis tehtud tähelepanek on sõnastatud järgmiselt:  

Toetuse saaja on projekti kuludes kajastanud projektiga otseselt mitteseotud kõrvalmaanteede 

freespuruga katmisega seonduvaid kulusid- mitteabikõlblik kulu kokku 84 832, 52 eurot. 

Riigihanke nr 113002 tööde kirjelduste loendis on muuhulgas sätestatud, et teekatete 

freesimisest saadav taaskasutatav freespuru kasutatakse kruusakattega kõrvalmaanteede 
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tolmuvaba katte ehituseks keskmiselt 25 km kaugusele põhimaanteest. Freespurukattega teede 

ehituse tööde maht arvestatakse võrdseks freesimise pinnaga. Tööde käigus selgus, et 

kõrvalmaanteed olid kaugemal kui esialgses tööde kirjelduse loendis sätestatud 25 km, 

mistõttu viidi lepingusse sisse muudatus, mille kohaselt suurenes lepingu maksumus 

13 379.75 euro võrra. Kokku kujunes freespuruga laotamisega seotud kulude maksumuseks 

koos käibemaksuga 339 330.09 eurot. 

Audiitorite hinnang on järgmine: 

1. Freespuru ülesvõtmine ja objektilt teisaldamine on projektiga otseselt seotud 

tegevused, kuid katendi laotamine kõrvalmaanteedele ei ole objektiga otseselt seotud 

ning audiitorid rakendavad tagasimaksete määruses toodud 25% tagasinõude määra, 

kuivõrd kõrvalmaanteede katmine freespuruga moodustab olulise osa projekti 

kuludest.; 

2. projekti kuludest 25% moodustab 84 832,52 eurot, mis soovitatakse RAl tagasi küsida; 

3. teise projekti raames läbiviidud hanke (nr 125707) puhul selgitada otseselt projekti 

kuludega mitteseotud kulude suurus ning need projekti abikõlblikest kuludest maha 

arvestada. 

Toetuse saaja nõustub auditi tähelepanekuga ning maksab vabatahtlikult auditi aruandes 

väljatoodud mitteabikõlblikud kulud tagasi.  

RA nõustub auditi aruandes väljatoodud tähelepanekuga, kuid ei nõustu selle suurusega. RA 

on lisanud aruandesse märkuse, et mitteabikõlblik kulu selgitatakse välja ning arvestatakse 

maha projekti järgmise makse abikõlblikest kuludest. 

Autori hinnangul on audit läbiviidud profesionaalselt, aruanne on lühike ja konkreetne. 

Positiivne on asjaolu, et toetuse saajaga on jõutud ühisele seisukohale ning mitteabikõlblike 

kulude mahaarvamise osas ei ole erimeelsusi. RA on küll aruandes märkinud, et otsustab 

mitteabikõlblike kulude suuruse iseseisvalt, kuid kuna toetuse tagasinõudmine on vastavalt 

määrusele RA pädevuses ning toetuse tagasinõudmine 25% ulatuses projekti kuludest võib 

tõepoolest olla põhjendamatult kõrge, siis saab lõpliku otsuse tagasinõutava toetuse suuruse 

osas teha RA. 

Teedeehituse projektid on oma olemuselt keerulised ning erialast haridust mitteomavalt 

audiitorilt nõuab see vähemalt erialaste terminitega tutvumist ning projekti raames tehtud 
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tööde sisust aru saamist. Seda enam tuleb tunnustada, et audiitor suutis tööde loendi ja 

tegelike tööde aluseks olevate dokumentide võrdlemisel tuvastada märkimisväärse 

mitteabikõlbliku kulu.  

Teise auditi oluline tähelepanek ja selgitus on järgmine:  

Toetuse saaja on projekti kulude koosseisus kajastanud projekti seisukohast põhjendamata 

kulusid Haaviku ja Raja tee kinnistute mahasõitude rajamisel- mitteabikõlblik kulu kokku 

2 037.20 eurot. 

Projekti abikõlblike kulude hulgas on hüvitamiseks Merko Ehitus Eesti AS arve, mille 

koosseisus on muuhulgas tasutud ka tööde muudatuse nr 57 eest summas 2 847.22 eurot. 

Tehnilise projekti joonisel ei olnud esialgselt Haaviku ja Raja tee kinnistutele mahasõite ette 

nähtud, kuid projekti kooskõlastamisel nõudsid nimetatud kinnistute omanikud mahasõitude 

rajamist. Täiendavad mahasõidud projekteeriti ja nähti ette töömahuloendites ning kinnitati 

kinnistute omanike poolt. Muudatusega nr 57 täpsustati mahasõitude töömahud ning muudeti 

Raja tee mahasõidu tüüp esialgse I tüübi asemel II tüübiks. Raja tee kinnistu omanik oli 

valmis hinnavahe kompenseerima. MA tasus aga vahe projekti vahenditest ning lepingut 

kinnistu omanikuga sõlmitud ei ole. 

Audiitorite hinnang on järgmine: 

1. põhjendatuks võib lugeda muudatuse nr 57 selles osas, mis puudutab tüüp I 

mahasõitude rajamisel tekkinud täiendavaid kulusid, kuid põhjendatud ei ole Raja tee 

kinnistu mahasõidu I tüübi asendamine II tüübi mahasõiduga omaniku nõudmisel ning 

nende kulude tasumine projekti abikõlblikest kuludest; 

2. projekti abikõlblikest kuludest tuleb maha arvata mitteabikõlblik kulu summas 

2037,20 eurot. 

Toetuse saaja on oma vastuses märkinud, et muudatused esialgses projektis olid seotud 

üldplaneeringuga, millega muudeti kõnealuse piirkonna kasutust ning MA oli kohustatud 

rajama planeeringut rahuldava ja ohutust tagava mahasõidu ning kompenseeris projekti 

summadest ka täiendavad kulud. 

Toetuse saaja, RÜ ja RA ei nõustu auditi tähelepanekuga.  

Audiitorid märgivad oma täiendavas märkuses, et ei nõustu toetuse saaja selgitustega justkui 

oleks planeeringu muutmine aluseks mahasõidu tüüplahenduste muutmisele. Toetuse saaja ja 
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RÜ kommentaaridest ei selgu, millised olid need tingimused või projektinõuded, mis tingisid 

vältimatu vajaduse muuta mahasõidu tüüpset lahendust. 

Autori hinnangul on toetuse saaja selgitused vastuolulised, kui esialgses selgituses märgiti, et 

muudatus tehti kinnistu omaniku nõudmisel, siis hiljem on esitatud planeeringust tulenevad 

põhjendused. MA peab arvestama kinnistu omanike mõistlike soovidega teetööde teostamisel, 

kuid nimetatud juhtumi juures jääb selgusetuks sellise põhjenduse asjakohasus. Samuti ei ole 

toetuse saaja veenvalt ja sisuliselt põhjendanud ega esitanud tõendusmaterjali planeeringust 

tulenevate muudatuste kohta.  

Kuna täiendavat infot selle aruande puhul napib, siis on raske hinnata, mis põhjusel toetuse 

saaja ei nõustu auditi tähelepanekuga. Autori jaoks on audiitorite põhjendused veenvamad kui 

toetuse saaja selgitused tähelepaneku sisu avamiseks ning järeldusteni jõudmisel.  

Eksperdi hinnang on järgmine: 

Analüüsi esitaja märgib siikohal täiendavalt autorile, et lähtuvalt materjalidest ei ole 

kohtukõlbulikult ehk siis ka piisava täpsusastmega tõendatud teekatete katvussuhted. Lihtne 

ühekordse suhtarvuga ünberarvestus ei ole siinkohal adekvaatne, kuna lähtuvalt MA ja maa-

ameti andmebaasidest ei ole antud piirkondades olevad ning põhimaanteed ääristavad teed 

tehniliselt identses olukorras toetusaluse põhimaanteega. Seega ei ole tõendeid hinnatud 

otseselt ja vahetult ning puudub faktilisi asjaolusid omavahel siduv tehniline analüüs. Antud 

valdkonna puhul on ilmne, et audiitori kvalifikatsioon ei ole piisav kõikide asjaolude 

korrektseks hindamiseks ja seega õiguspäraste järelduste tegemiseks. Kindlasti tuleks 

finantsmõju korrigeerida või seda toetava ekspertanalüüsiga tõendada. 

Kokkuvõttes võib öelda, et MA projektid on kõik keerulised. MA ametnikud on üldjuhul 

harjunud pidevate audititega ning suhtuvad mõistvalt audiitorite töösse. Kui tähelepanekud on 

põhjendatud, siis tehakse tasaarveldus järgmistest maksetest, igakülgselt aidatakse kaasa 

auditi läbiviimisele. Analüüsitud juhtumite puhul on selge, et toetuse saaja on olnud 

koostöövalmis ning tulemus on saanud suhteliselt kvaliteetne.  
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3.5.2. Juhtum 5- Vihula Mõis OÜ 

Audit on läbi viidud ajavahemikul 14.03.2011- 06.07.2011.a, auditi läbiviijaks on RM ja 

toetuse saajaks OÜ Vihula Mõis. Toetuse saajale on tehtud seitse olulist tähelepanekut, mille 

alusel on mitteabikõlblik kulu kokku 130 675. 30 eurot. Projekti on rahastatud 

majanduskeskkonna arendamise arengukava alt turismitoodete arendamise toetamise 

meetmest. [30] 

Esimene oluline tähelepanek on sõnastatud järgmiselt:  

Projekteerimiskulud summas 29 591.09 eurot ei kajastu projekti eelarves, seega on toetuse 

saajale välja makstud mitteabikõlblikke kulusid. 

Toetuse saaja poolt esitatud projekti täistaotlus ei sisalda peahonne, aida ja tõllakuuri 

projekteerimiskulusid. Toetuse saaja oli kohustatud EAS teavitama ning taotlema taotluse 

rahuldamise otsuse muutmist. Toetuse saaja ei ole EAS teavitanud taotluse rahuldamise 

otsuse muutmisest, seega projekteerimiskulud ei ole abikõlblikud. 

Audiitorid soovitavad toetuse saajal mitteabikõlblike kulude osas toetus tagasi maksta 

summas 29 591.09 eurot. 

Toetuse saaja nõustub auditis esitatud tähelepanekuga ning teeb mitteabikõlblike kulude osas 

tagasimakse. 

Autori hinnangul on auditis esitatud tähelepanek põhjendatud ja mitteabikõlblike kulude 

mahaarvamine projekti abikõlblikest kuludest vastavuses meetme määruses sätestatule. 

Teine oluline tähelepanek on sõnastatud järgmiselt:  

Välisvõrkude projekteerimine ja välistrasside ehitustööd olid osaliselt seotud majutusruumiga, 

mitteabikõlblikud kulud 18 607.10 eurot. 

Audiitorite hinnangul tuleb tagasi maksta osaliselt välistrasside ehitustöödega seotud 

kuludest. Audiitorid soovitavad tagasi maksta 5% nelja arve kuludest, mis moodustab 

mitteabikõlblikuks kuluks 18 607.10 eurot. 

Toetuse saaja nõustub auditis esitatud tähelepanekuga ning teeb mitteabikõlblike kulude osas 

tagasimakse. 

RÜ sõnul puudub õiguslik regulatsioon arvestada proportsionaalselt abikõlblikke kulusid, 

seega loetakse kõik kulud abikõlblikuks.  
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RÜ ei nõustu auditis toodud seisukohtadega. 

Audiitorite täiendava selgituse alusel on nimetatud kulud osaliselt seotud mõisa hoonetega, 

seega ei saa kõiki kulusid lugeda abikõlblikuks. Toetuse saajal tuleb välisvõrkude ehitamisega 

seotud abikõlblike kulude arvestamiseks kasutada põhjendatud metoodikat ning leida 

abikõlblike kulude proportsioon kogukuludest. 

Autori hinnangul on audiitorid ekslikult eeldanud, et mitteabikõlblike kuludena käsitletakse 

välistrasside projekteerimise ja ehitusega seotud kulusid kui majutusvõimaluste loomise või 

parendamisega seotud kulusid, mis antud meetme puhul ei ole abikõlblikud. Selline käsitlus 

on ebamõistlik, kuna välistrasside ehitus on vajalik kompleksi toimimiseks ning on seotud 

selle funktsionaalsusega. Välistrasside ehitust ei saa käsitleda majutustingimuste loomise või 

selle parendamisega seotud kuluks, vaid on vajalik kogu keskuse kasutamiseks, olenemata 

sellest, et nii pumbajaam, alajaam kui trassid on muuhulgas kasutatavad ka majutushoonetes.  

Samal seisukohal on ka sõltumatud eksperdid, kes leiavad, et antud juhul ei ole tegemist 

majutusteenuse loomise või parendamisega seotud kuludega ning selline käsitlus ei ole 

asjakohane meetme määruse mõistes. Audiitorid tuginevad tähelepaneku koostamisel § 6 lg 2 

p 2 sättele, mille kohaselt on mitteabikõlblikeks kuludeks majutusteenuse loomise ja 

parendamisega seotud kulud. Tähelepanuta on jäetud sama määruse § 5 p 1, mille kohaselt on 

abikõlblikeks kuludeks turismitoodete ja –teenustepakkumiseks vajalike objektide ja 

objektidega seotud infrastruktuuri ehitamisega seotud kulud. Antud juhul on eelnimetatud 

kulud turismiteenuste pakkumiseks vajalike objektide infrastruktuuri ehitamisega seotud 

kulud ning meelevaldselt nõuda toetuse saajalt nende kulude tagasimaksmist ei ole alust ega 

ole asjakohane. 

Kolmas oluline tähelepanek auditi aruandes on sõnastatud järgmiselt:  

Projekti kuludesse on kantud aidahoone ja tõllakuuri ehitustööde mitteabikõlblikud kulud 

summas 69 606.31 eurot. 

Meetme määruse alusel8 järgi on meetme raames mitteabikõlblikud kulud majutusvõimaluste 

loomise ja parendamise kulud. Selliseid kulusid oli kahe lepingu osas 69 606.31 eurot, kuna 

ehitustööde akt oli koostatud valedel alustel ning toetatud oli arvetele mittevastavaid kulusid. 

                                                 
8 Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 19.08.2008.a. määrus nr 74 „Turismitoodete arendamise toetamise 

tingimused ja kord“ §6 lg 2 p2 
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Audiitorid soovitavad mitteabikõlblikud kulud summas 69 606.31 eurot tagasi maksta. 

Toetuse saaja nõustub auditis toodud tähelepanekuga ning tasub mitteabikõlblikuks osutunud 

kulud summas 69 606.31 eurot tagasi. 

Autori hinnangul on raske antud tähelepanekut sisuliselt analüüsida, kuna detaile ei ole 

aruandes esitatud ning puuduvad ka audiitorite täiendavad selgitused.  

Neljas oluline tähelepanek auditi aruandes on järgmine:  

Projekti kuludesse on kantud mitteabikõlblikke lisatöid summas 715,81 eurot. 

Nimetatud lisatööd ei kajastu toetuse taotluses ega ole kooskõlas taotluse rahuldamise 

otsusega. 

Toetuse saaja ja RÜ on nõus auditi tähelepanekuga ning tasaarveldavad mitteabikõlblikud 

kulud järgmistest maksetest. 

Autor nõustub siinkohal audiitorite poolt esitatud tähelepanekuga. 

Viies oluline tähelepanek on järgmine:  

Projekti kuludesse on kantud mitteabikõlblik märkide hooldustasu summas 69.02 eurot. 

Meetme määruse mõistes ei ole üldkulud abikõlblikud. Projekti kuludesse on kantud 

märgipostide paigaldus ja hooldustasu, mis on käsitletavad üldkuludena ning audiitorite 

hinnangul ei ole nimetatud kulud abikõlblikud. 

Audiitorid soovitavad mitteabikõlblike kulude osas teha tagasimakse summas 69.02 eurot. 

Toetuse saaja ja RÜ on tähelepanekuga nõus ja tasaarveldavad selle järgmisest maksest. 

Kuues oluline tähelepanek on sõnastatud järgmiselt:  

Projekti kuludesse on kantud mitteabikõlblikud omanikujärelevalve kulud summas 957.42 

eurot. 

Audiitorid tuvastasid, et projekti kuludesse on kantud omanikujärelevalve teenuse tasu enne 

projekti abikõlblikkuse perioodi ning omanikujärelevalve kuludest 5% perioodil 20.02.2009-

31.05.2010 ei ole abikõlblikud.  

Audiitorid soovitavad mitteabikõlblikud kulusid summas 957.42 eurot tasaarveldada 

järgmistest maksetest. 
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Toetuse saaja ja RÜ nõustuvad auditi tähelepanekuga ning tasaarveldavad mitteabikõlblikud 

kulud. 

Autori hinnangul on viies ja kuues tähelepanek põhjendatud. 

Seistmes oluline tähelepanek on järgmine:  

Toetuse saaja on soetanud väheväärtuslikku vara, mis ei seondu ehitiste, masinate ja 

seadmetega ning kandnud projekti kuludesse mitteabikõlblikke kulusid kogusummas  

11 128. 55 eurot. 

Audiitorite hinnang on järgmine: 

1. Toetuse saaja on soetanud mitteabikõlblikku väheväärtuslikku vara, mis ei ole seotud 

ehitiste, masinate ja seadmetega ning kandnud soetatud esemed projekti kuludesse 

põhivara kogumina. Meetme määrusega ei toetata väheväärtusliku vara soetamist ning 

audiitorid on seisukohal, et toetuse saaja ei ole lähtunud olulisuse printsiibist ja on 

kajastanud põhivarana väheväärtuslikku vara; 

2. audiitorid soovitavad mitteabikõlbliku kulu summas 11 128.55 eurot tagasi maksta. 

Toetuse saaja kommentaar on järgmine: 

1. Meetme määrusest ega muudest asjakohastest õigusaktidest ei tulene, et toetatakse 

ainult põhivara. Samuti ei sätesta meetme määrus, et väheväärtusliku vara 

soetamine ei ole abikõlblik; 

2. RTJ 5 ja RS ei keela arvestada põhivara kogumina, toetuse saaja võttis varad 

arvele ühtse kogumina ja tulevikus vahetab need ka välja ühtse kogumina. Samuti 

ei ole toetuse saaja eksinud olulisuse printsiibi vastu. 

Toetuse saaja ei nõustu auditi tähelepanekuga. 

RÜ selgitab oma vastuses,  et nimetatud kulud on abikõlblikud meetme määruse § 6  lg 1 p 4 

alusel9. 

RÜ ei nõustu auditi tähelepanekuga. 

Audiitorid ei nõustu toetuse saaja ja RÜ selgitustega. 

                                                 
9 projekti toimimiseks vajaliku mööbli ja sisseseade ostmine 
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Autori analüüs ja järeldus on järgmine: 

1. Antud juhtumi puhul on kõige olulisem põhivara mõiste määratlemine õigetel alustel, 

seotud osapooled selgitavad põhivara mõistet erinevatele regulatsioonidele tuginedes. 

Vastavalt auditi aruandele on vaidlusalused põhivara objektid näiteks froteerätikud ja 

hommikumantlid, toolikatted ja restorani menüü kaaned jms. Audiitorid lähtuvad 

põhivara määratlemisel grupierandi määrusest, toetuse saaja ja RÜ põhjendavad 

nimetatud põhivara abikõlblikkust RTJ 5, toetuse saaja raamatupidamise sise-

eeskirjast ning meetme määrusest 10 tulenevalt; 

2. toetuse saaja kirjutab oma vastuskirjas, et RTJ ei ole õigusaktid ning neist tulenevad 

õigused ja kohustused ei ole siduvad. Selline seisukoht on ekslik, kuna RS sätestab11, 

et RS alusel antakse välja juhendid, mis selgitavad ja täpsustavad nimetatud seadust. 

Juhendid avaldatakse Riigi Teatajas, seega on tegemist RS seotud lisadega, millele 

laienevad seadusest tulenevad nõuded. Audiitorid ei ole oma vastuskirjas sellele 

ebatäpsele väitele vastanud. 

3. Toetuse saaja põhjendab nimetatud varaobjektide materiaalse põhivarana 

arvelevõtmist muuhulgas asjaoluga, et ei RS ega RTJ ei keela põhivara arvestada 

kogumina. RTJ 512 sätestab, et soetusmaksumuse jagamisel komponentideks tuleb 

lähtuda olulisuse printsiibist st ebaolulise maksumusega komponente ei ole vaja eraldi 

arvele võtta isegi juhul, kui neil on erinevad kasulikud eluead. Näiteks, kui toolikatted 

ei ole identsed ja mõni neist kulub kiiremini, ei nõua RTJ 5 nende arvele võtmist 

raamatupidamisarvestuses eraldi komponentidena; 

4. audiitorite hinnangul tuleks selline vara arvele võtta ühikute alusel, mistõttu tuleks 

varad kvalifitseerida väheväärtusliku varana. Kui ettevõte ostab oma põhitegevusega 

(turismiteenuse pakkumiseks) seotud vara, mille kogumaksumus on 11 128.55 eurot 

ning mille erinevad tooted liigiti ületavad ettevõtte sise-eeskirjades sätestatud 

piirmäära (v.a. üks tikandiga põll maksumuses 4500 krooni), kui põhivara kasutusaeg 

                                                 
10 MKM määrus 74 § 5 punkt 2 ja § 6  lg 1 p 4 

11 Raamatupidamisseadus § 34 p 2 

12 RTJ 5 p 19 
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on üle ühe aasta, siis tuleb see RTJ 5 kohaselt soetusmaksumuses arvele võtta kui 

materiaalne põhivara; 

5. RTJ 5 p 26 (b) sätestab muuhulgas, et vara kasuliku eluea määramisel tuleb arvesse 

võtta vara oodatavat füüsilist kulumist.  RTJ 5 p 28 , et iga raamatupidamiskohuslane 

sätestab oma raamatupidamise sise-eeskirjas amortisatsiooniarvestuse meetodid ja 

amortisatsioonimäärade vahemikud, millest tuleb üldjuhul lähtuda põhivara 

amortiseerimisel; 

6. autori hinnangul peab iga raamatupidamiskohuslane oma raamatupidamistehingute 

kirjendamisel lähtuma eelkõige tehingu sisust, eelnimetatud vara kulusse kandmisel ei 

oleks raamatupidamiskohuslane hinnanud ettevõtte vara õigesti; 

7. RTJ 1 p10 sätestab lisaks, et vara määrtlemisel tuleb hinnata, kas varaobjekt 

tõenäoliselt osaleb tulevikus majandusliku kasu tekitamisel ning p 14 täpsustab, et 

võime tekitada majanduslikku kasu tähendab võimet suurendada raha ja raha 

ekvivalentide juurdevoolu ettevõttesse või vähendada raha ja raha ekvivalentide 

äravoolu ettevõttest. Vaidlusaluse vara puhul on täidetud mõlemad tingimused; 

8. toetuse saaja on oma vastuses viidanud nimetatud vara arvestamise aluseks lisaks 

meetme määrusele13, mille alusel toetatakse turismitoodete ja –teenuste materiaalse 

vara toetamist ning abikõlblikud on objekti toimimiseks ja teenuste osutamiseks 

vajaliku mööbli ja sisseseade ostmiseks (sh masinad ja seadmed või muud vahendid) 

tehtud kulud. Siinkohal on meetme määrus täpsustanud, et masinad ja seadmed on 

sealhulgas ning võivad olla ka muud vahendid. Toetuse saaja poolt esitatud alused on 

seega asjakohased ja põhjendatud, kuid audiitorid oma täiendavas selgituses neid 

meetme määrusest tulenevaid nõudeid ei ole hinnanud ega kommenteerinud; 

9. RÜ on lisaks toetuse saaja poolt nimetatud alusele, toonud välja veel olulise aspekti - 5 

aasta vara säilitamise nõude (määrus § 23 p 22). Kui nimetatud vara peaks kuluma või 

hävinema varem kui säilitamisnõue on möödunud, on toetuse saaja kohustatud vara 

asendama. RÜ hinnangul ta aksepteerib vara asendamist samaväärsega. Autori 

hinnangul on RÜ märkus asjakohane ja nimetatud vara lihtsalt asendatav ning vara 

säilitamise nõue on samuti tagatud; 

                                                 
13 MKM määrus 74 § 5 p 2 ja § 6  lg 1 p 4 
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10. audiitorid on tähelepaneku põhjendamise aluseks toonud RTJ 5 p 12, mis sätestab, et 

olulisuse printsiibist lähtudes ei kajastata bilansis põhivarana väheväärtuslikke varasid 

isegi juhul, kui nende kasutusiga ületab ühte aastat. Autori hinnangul ei ole see alus 

asjakohane ning arvestamata on jäetud muud asjakohased alused, tegemist ei ole 

ettevõtte jaoks väheväärtusliku varaga (v.a. üks toode) sise-eeskirjas toodud piirmäära 

kohaselt ega eelmistes punktides analüüsitud RTJ 5 mõistes üldiselt; 

11. audiitorid väidavad, et meetme raames ei toetata väheväärtusliku põhivara soetamist. 

Autori hinnangul on see väide oma sisult ebaõige, kuna meetme määruses ega teistes 

asjakohastes õigusaktides ei ole sätestatud piirmäära, mis sellist väidet toetaks. Kui 

lähtuda selle väite analüüsimisel materiaalse põhivara määratlusest ehk põhivara 

arvele võtmise piirmäärast, siis see sätestatakse raamatupidamiskohuslase sise-

eeskirjadega, mille alusel kõnealune vara ei ole käsitletav väheväärtusliku põhivarana; 

12. audiitorite täiendavas selgituses keskendutakse üldisele grupierandi määrusele, kuid 

jäetakse meetme määrusest ja siseriiklikest regulatsioonidest tulenevad nõuded 

arvestamata ning RÜ ja toetuse saaja selgitustele vastamata. Grupierandi määrus 

annab küll materiaalse ja immateriaalse vara klassifitseerimiseks üldised alused, kuid 

ei täpsusta muid olulisi aspekte vara arvestamisel. Täiendavad ja täpsustavad seda 

määratlust siseriiklikud õigusaktid ja muud regulatsioonid. Antud juhul on audiitorid 

jätnud siseriiklikud regulatsioonid kas üldse arvestamata või tuuakse aluseks 

kontekstist väljavõetuna, mis antud juhtumi selgitamisel ei ole asjakohased. 

Eksperdi arvamus on järgmine: 

Arvamuse esitaja seisukohast lähtuvalt puudub siin olulises osas põhjuslike seoste esitamine, 

kuidas välisvõrgud toetavad sisevõrkude funktsioneerimist. On ilmne, et sisevõrkude 

toimimine ilma välisvõrkude nõuetekohase väljaehitamiseta on füüsiliselt võimatu. 

Kaalutlusõigust korrektselt rakendades, oleks kõnealune probleem olnud lihtsalt lahendatav 

ning ei oleks läinud vastuollu meetme regulatsiooniga. Lisaks eelnevale jääb selgusetuks 

põhjuslikus seoses olev auditi teostajate mõttekäik, mille kohaselt on saadud tulemuseks 

tagasimakseks 5%. meetme regulatsioon näeb ette toimivat terviklahendust, mis tagab 

väljaehitatava objekti eesmärgipärase funktsioneerimise, kuid see asjaolu auditi teostaja 

kaalutlustest puudub. Eelnev põhimõte on meetme regulatsioonis otseselt lubatud, seega ei ole 
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tegemist üksnes tõlgendusliku küsimusega, vaid meedet puudutava õigusliku regulatsiooni 

otsese eiramisega auditi teostajate poolt. 

Kokkuvõttes ei ole autori hinnangul mitteabikõlblike kulude tagasinõudmine sellises ulatuses 

põhjendatud. Tagasinõude peaks tegema või abikõlblikest kuludest maha arvestama antud 

juhul ühe toote ostu maksumuses 258,85 eurot (4 050 krooni), kuna see jääb allapoole toetuse 

saaja raamatupidamise sise-eeskirjadega sätestatud põhivara soetamise piirmäära ning see 

toode on käsitletav nii RTJ 5 p 12 mõistes kui ka audiitorite hinnangu alusel väheväärtusliku 

põhivarana. Ülejäänud põhivara ostmine projekti raames on kooskõlas nii meetme määruse, 

audiitorite poolt viidatud grupierandi määruse kui ka siseriiklike regulatsioonide mõistes. 

Audiitorid ei ole arvestanud tähelepaneku tegemisel kõiki asjakohaseid regulatsioone, on 

jätnud arvestamata toetuse saaja ja RÜ selgitused ning rikkunud standarditest tulenevaid 

nõudeid (objektiivsus, sõltumatus ja asjakohasus).  

3.5.3. Juhtum 6- Ajakeskus „Wittenstein“ rajamine Paide Vallimäele 

Toetuse saaja on Paide Linnavalitsus. Audit on läbiviidud ajavahemikul 21.02.2011-

12.10.2011, auditi läbiviijaks on EAS. Auditi käigus on tehtud kaheksa olulist tähelepanekut 

ning on tuvastatud mitteabikõlblikud kulud summas 61 585.58 eurot.[31] 

Esimene oluline tähelepanek on auditi aruandes on järgmine:  

Projekti raames tööjõukulude abikõlblikkuse tõendamiseks koostatud tööajatabelid ei kajasta 

projektiga mitteseotud tööde arvestust, mitteabikõlblik kulu summas 1 237.39 eurot. 

Audiitorid on tuvastanud, et igakuiselt esitatud tööajatabelid ei ole koostatud korrektselt, sest 

tööajatabelites on välja toodud projekti heaks töötatud tunnid, kuid ei ole kajastatud töötunde, 

mida tehti projektiväliselt. 

Toetuse saaja nõustub tähelepanekuga, kuid selgitab, et projektivälise töö aeg kajastub Paide 

Linnavalitsuse üldises tööajatabelis. 

RÜ nõustub tähelepanekuga. RÜ selgitusel koostas toetuse saaja tööajatabelid nende juhiste 

kohaselt ja seetõttu kinnitab, et mitteabikõlblik summa tasutakse RÜ reservist. 

Autori hinnang ja analüüs on järgmine: 

1. Vabariigi Valitsuse määrus 31.01.2007 nr 26 [8, § 3 lg 2 p 1] kohaselt on abikõlblik 

projektiga seotud töötasu, kui töötaja töötab projekti heaks töölepingu, avaliku 
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teenistuja ametisse nimetamise käskkirja või korralduse või võlaõigusliku lepingu 

alusel.  

Abikõlblikkuse määruse § 3 lg 4 alusel on töötaja, kes täidab lisaks projekti raames 

tehtavale tööle samas asutuses ka muid tööülesandeid, kohustatud projekti elluviimise 

ajal täitma tööajatabelit vastavalt lisas 1 toodud korrale.  Auditi aruandes nimetatud 

isikud olid Paide Linnavalitsuse ametnikud, kes oma tavapäraste tööülesannete kõrval 

teostasid projekti elluviimisega seotud tööülesandeid ning täitsid tööajatabelit, 

märkides aruandes ära projekti tegevustele kulutatud aja; 

2. eelnimetatud määruse lisa 1 [8, § 2 lg 3] sätestab, et  tööajatabelis tuleb ära näidata nii 

projektile kui ka projektivälistele tegevustele kulutatud aeg. Vastavalt tööajatabeli 

alusel leitud suhtarvule arvutatakse töötaja projekti heaks kulutatud tööaja kogumaht 

ja sellele vastav palgakulu. Eelnimetatud sätte alusel on audiitorid teinud soovituse 

tagasinõudeks 5 % ulatuses projekti personalikuludest, kuna tööajatabelistesse ei 

olnud märgitud projektivälistele tegevustele kulutatud aega; 

3. audiitorid ei ole vaidlustanud kahele ametnikule makstud tasusid, nende analüüs on 

kinnitanud, et tasude suurus on kooskõlas asutusesisese palgatasemega. Sellega on 

nõustunud ka RÜ. Toetuse saaja kinnitas oma vastuses, et projektiväliste tööde 

arvestust peeti üldises Paide Linnavalitsuse tööajatabelis.  

Sellest analüüsist saab järeldada, et tööaja arvestus töötasu arvestamiseks oli 

korrektne, kuna seda asjaolu audiitorid ei vaidlustatud ja finantsmõju projektile ei 

tuvastatud, tagasinõue tehti  tabelite mittekorrektse täitmise eest. Positiivne on asjaolu, 

et RÜ toetuse menetlejana ei teinud toetuse saajale tagasinõuet auditi tähelepaneku 

alusel, vaid võttis vastutuse enda kanda, kuna oli ise toetuse saajat nõustanud; 

4. autori hinnangul ei ole sellises määras tagasinõue sellistel asjaoludel kooskõlas 

Vabariigi Valitsuse määruse 22.12.2006 nr 278. Audiitorid on tagasinõude soovituse 

aluseks kasutanud viidet, mida määruses ei ole.  

Protsendi alusel võimaldab tagasinõuet koostada tagasinõuete määruse § 11 lg 1, juhul 

kui ilmnevad järgmised asjaolud: 

1. toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid; 
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2.  tagasinõudmise otsuse tegemisel ei ole võimalik kohustuse või nõude täitmata jätmise 

laadist tulenevalt selle kahju suurust hinnata; 

3. esineb põhjendatud oht, et täitmata jätmine tõi kaasa kahju, siis nõutakse toetus tagasi 

sõltuvalt rikkumise raskusest 2, 5, 10 või 25 protsenti tegevusele või tegevuste 

kogumile eraldatud toetusest, sõltuvalt asjaolude mõjust kulu abikõlblikkusele.  

Tagasinõuete määruse § 10 lg 1 sätestab, et toetus nõutakse tagasi, kui ilmneb, et toetust on 

kasutatud  mitteabikõlblike kulude hüvitamiseks. Mitteabikõlblikke kulusid, rikkumist ega 

pahatahtlikku kahju tekitamist toetuse saaja tegevusega ei tuvastatud, seega ei ole tagasinõude 

soovitus õiguslikel alustel ega asjakohane. 

Eksperdi hinnang on järgmine: 

Ainsaks tõendamise aluseks ei saa võtta tööajatabeleid, vaid kõiki asjassepuutuvaid tõendeid 

nende kogumis. Selleks, et saavutada objektiivne arusaam õiguslikku tähendust omavatest 

faktilistest asjaoludest (k.a. tööettevõtulepingud, väljavõtted jms) ei saa jätta osa tõendeid 

tähelepanuta. Tööajatabel ainuomase tõendina ei oma tõenduslikku väärtust, et teostada 

järeldusi asjaolude kogumi suhtes, mis hõlmavad käesoleva makse õiguspärast kasutamist 

selle tervikus. Seega ei ole ühekülgse tõendi alusel anda õiguspärast ega õiguslikult korrektset 

hinnangut sh vajadusele toetus osaliselt tagasi maksta.  

Autori hinnangul ei ole audiitor hinnanud riski projekti abikõlblikele kuludele õigesti, lisaks 

ei ole tagasinõudele vormistatud korrektset õiguslikku alust. Aruandes viidatud aluse alusel ei 

oleks tohtinud toetust tagasi nõuda. 

3.6. Riigiabiga seotud tähelepanekute analüüs 

Riigiabi valdkond on keeruline ning mitmeti tõlgendatav. Kohtulahendeid on vähe Eestis, aga 

ka Euroopas, sellest tulenevalt on riigiabiga seotud probleemkohti raske võrrelda 

kohtupraktikaga. Lisaks sellele võib kohtulahend teise konteksti mitte sobida, kuna sisulised 

detailid on erinevad. Kuna magistritöö kirjutamise ajaks (seisuga mai 2015.a.) ei ole EK 

teinud otsust ka Eesti lennukompanii riigiabi juhtumis, on võimatu prognoosida EK seisukohti 

selles valdkonnas. 

Audiitorid on teinud mitmeid tähelepanekuid seoses riigiabiga, kuid nende tähelepanekute 

kvaliteeti peab suhtuma teatava ettevaatlikkusega. Autor valis analüüsimiseks Eesti 
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Töötukassa juhtumi, milles on audiitorite poolt tehtud tähelepanekuid riigiabi ergutava mõju 

kohta. 

Riigiabi andmisel on EL kindlad reeglid. Komisjoni määrus (EÜ) nr 800/2008 art 8 sätestab 

muuhulgas, et lubatav on ainult abi, millel on ergutav mõju. EÜ nr 800/2008 art 8 p 3 sätestab 

järgmist: 

1. projekti/tegevuse maht suureneb oluliselt abi tulemusel; 

2. projekti/tegevuse  ulatus suureneb oluliselt abi tulemusel; 

3. projekti/tegevusega seoses abisaaja poolt kulutatud kogusumma suureneb oluliselt abi 

tulemusel; 

4. projekti /tegevusel lõpuleviimine kiireneb oluliselt; 

5. regionaalabi puhul ei oleks abi puudumisel projekti abistatavas piirkonnas sellisel 

kujul teostatud. 

Lisaks nendele tingimustele sätestab eelnimetatud määrus täpsustavaid nõudeid riigiabi 

andmisele. Tagasinõude tegemiseks tuleb kindlasti teha põhjalik õiguslik analüüs ning 

kuna meie riigiabi praktika on suhteliselt piiratud, saata see EK hinnangu küsimiseks.  

 

3.6.1. Juhtum 7- Eesti Töötukassa 

Tegemist on ESF projektiga Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2012, 

mida auditeeris RM ajavahemikul 31.01.2013-07.06.2013. Tuvastatud mitteabikõlblik kulu 

kokku 241 316 eurot.[32] 

Auditi aruandes on toetuse saajale tehtud oluline tähelepanek järgmine: 

Ettevõtluse alustamise toetuse kasutamise aruandeid ei kontrollita mõistliku aja jooksul. 

Mitteabikõlblik kulu 38 159.10 eurot. 

Audiitorite seisukoht tähelepaneku tegemiseks on järgmine: 

1. Eesti töötukassa peab kontrollima toetuse saaja majandustegevust ja ettevõtluse 

alustamise toetuse sihtotstarbelist kasutamist tõendavaid dokumente vähemalt kaks 

korda aastas arvates toetuse ülekandmisest. Esimest korda tehakse seda kuue kuu 

jooksul arvates toetuse ülekandmisest;  
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2. 51 isiku suhtes tuvastati auditi käigus, et toetuse saaja infosüsteemis puudub 

asjakohane kontroll-jälg, mis tõendaks, et toetuste sihipärast kasutamist oleks 

kontrollitud vastavalt nõuetele; 

3. Audiitorid soovitavad 5 % toetuse summast tagasi nõuda, kuna toetuse saaja on 

eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid. 

Toetuse saaja seisukoht on järgmine: 

1. auditi läbiviimise ajal puudub olukord, kus toetuse saajal oleks üks või mõlemad 

aruanded esitamata; 

2. 2013.a. lõpuks suudetakse kontrollida kõik aruanded ja kui ilmneb, et osa kuludest 

osutuvad mitteabikõlblikeks, kannab toestuse saaja need tagasi; 

3. riskide maandamiseks on toetuse saaja teinud oma sisemisse protseduurireeglistikku 

muudatuse, mille kohaselt on täpsustatud tähtaega, milleks tuleb aruanded esitada ning 

esitatakse meeldetuletus esitamata jätmisel. 

Audiitorid möönavad, et 5 % tagasinõude tegemine ei ole vajalik, kui puudus saab 

likvideeritud, kuid auditi lõpetamise ajaks ei ole toetuse saaja esitanud täiendavad 

dokumente.  

Autori selgitus ja järeldus on järgmine: 

1. toetuse saaja on oma selgituses toonud välja tähtaja ning meetmed, mida on juba 

tehtud ja tehakse olukorra parandamiseks. Tähtajaks on märgitud 30.06.2013; 

2. audiitorid on lõpetanud auditi seisuga 07.06.2013 ning märkinud, et toetuse saaja ei 

ole neile esitanud täiendavaid dokumente; 

3. tagasinõue on tehtud arusaamatute põhjendustega ja kiirustades. Kui audiitorid oleksid 

tahtnud oodata olukorra lahendust, oleks tulnud auditi lõpetamisega oodata või teha 

kordusaudit peale nimetatud tähtaega, kuid jätta tähelepanek auditis selliste alustega 

tegemata. 

Teine tähelepanek on auditi aruandes tehtud riigiabi ergutava nõude osas: 

Palgatoetuse andmisel ei kontrollita riigiabi ergutava mõju nõude täitmist. Mitteabikõlblik 

kulu on 203 156.90 eurot.  

Audiitorid on põhjendanud tagasinõuet järgmiselt: 
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1. vastavalt (EÜ) määruse 800/2008 art 8 lg 514 tuleb toetuse saajal muuhulgas 

kontrollida, et ebasoodsas olukorras olevate või puudega töötajate arv kokkuvõttes 

suureneb. Audiitorid väidavad, et toetuse saaja ei ole kontrollinud palgatoetuse 

väljamaksmisel riigiabi ergutavat mõju ning leiavad, et tegemist on süsteemse veaga 

toetuse saaja tegevuses. Süsteemne viga tähendab mingi asjaolu või vea pidevat 

avaldumist, kordudes mingis süsteemis või protsessis. Sellise vea avastamine tähendab 

kogu toetusskeemi ulatuses vähemalt 5% vahendite tagasinõudmist. Sellised vead 

tuleb tasuda riigil. 

2. kuna ei ole võimalik hinnata rikkumise mõju ega ulatust, soovitavad audiitorid tagasi 

küsida 5 % kogu toetuse summast. 

Toetuse saaja ei nõustu tähelepanekuga ning põhjendab seda järgmiselt: 

1. palgatoetuse rakendamisel on arvestatud eelkõige pikaajaliste töötute 

töölerakendamist. Palgatoetuse mõte on mõjutada tööandja värbamisotsust pikaajalise 

töötu kasuks, vähendades tööandja riske. Tänu palgatoetusele on saanud 2010.a. tööd 

ligi 11 000 inimest; 

2. SM on tellinud uuringu palgatoetuse maksmise tõhususe kohta ning  tulemuste 

kohaselt on meetme rakendamise tulemusena suurenenud ebasoodsas olukorras või 

puuetega inimeste tööga hõivatus; 

3. tööturuteenuste ja –toetuste seadus ei sätesta otseselt tööandjale palgatoetuse andmise 

tingimusi, mis tulenevad grupierandi määrusest; 

4. kuna tööandja peab palgatoetuse saamiseks võtma tööle uue töötaja, kes oli 

(pikaajaline) töötu ning kes ei tohi tööle asuda enne palgatoetuse halduslepingu 

sõlmimist, on sellega eeltoodud määruse nõuded täidetud; 

5. EK määrus 800/2008 art 8 lg 1 kohaselt peab abil olema ergutav mõju, kuid ei sätesta, 

kuidas seda kontrollida. Ainult suurettevõtetele antava abi osas on EK määruse 

800/2008 art 8 lg 3 sätestatud nõue, et liikmesriik peab olema enne asjaomase üksikabi 

andmist kontrollinud, et abisaaja dokumentatsioon kinnitab nimetatud sättes toodud 

kriteeriumi täitmist. Antud juhul on tegemist vähese tähtsusega abi tüüpi riigiabiga. 

                                                 
14 EÜ asutamislepingus artiklite 87 ja 88 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse ühisturuga 

kokkusobivaks (üldine grupierandi määrus). 
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6. Töötukassal puudub õiguslik alus küsida palgatoetuse saajalt täiendavaid andmeid, et 

kontrollida riigiabi ergutavat mõju; 

7.  alates 01.juulist 2014.a. Maksu- ja Tolliameti poolt rakendunud töötajate register 

võimaldab ilma liigse kontrollikoormuseta ning täiendava õigusliku aluseta ka 

Töötukassal kontrollida palgatoetuse ergutavat mõju. 

Audiitorid on täiendavas selgituses nõustunud Töötukassa seisukohaga, et tagasinõuet ei 

ole vajalik teha juhul, kui puudused saavad likvideeritud, kuid auditi lõpetamise ajaks ei 

ole täiendavaid dokumente toetuse saajalt neile esitatud. Seetõttu ei näe audiitorid alust 

soovitusi muuta. 

Autori hinnang ja järeldus on järgmine: 

1. toetuse saaja on põhjendanud ja selgitanud oma võimalusi ning tegevusi väga 

põhjalikult ja igakülgselt; 

2. jääb arusaamatuks, miks audiitorid on teinud tagasinõude soovituse vaid ühe aspekti 

alusel (ergutava mõju kontroll), jättes analüüsimata teised aspektid (vähese tähtusega 

abi tüüpi riigiabi ja Töötukassa õiguslikud võimalused); 

3. audiitorid ei ole toetuse saaja selgitusi kommenteerinud ega ka ümber lükanud; 

4. audiitorite järeldused arvestavad ühte aspekti, arvestamata on igakülgsed asjaolud ning 

toetuse saaja vastuväited on ümber lükkamata. Sellises mahus tagasinõue (5%) eeldab 

põhalikumat analüüsi, ekspertide arvamust ning põhjendamist kõigi asjakohaste 

õigusaktide alusel. 

Eksperdi hinnang on järgmine: 

Auditi teostaja on jätnud avamata mõiste mõistlik aeg antud toetuse kaasuse raames, mis loob 

selgusetuse millistel alustel on auditi teostaja asjaolusid kaalutlenud. Auditi teostaja 

paljasõnaline väide ebamõistlikust protseduuride läbiviimise ajast ei hõlmanud tema 

hinnangut tegevuste sisule, mahule ja keerukuseastmele, mis kõik on menetluse pikkust 

vahetult mõjutavad asjaolud.  

Antud kaasuse raames oleks auditi teostaja pidanud andma ka iseseisvalt hinnangu 

toetuseetme ergutavale mõjule, eriti lähtuvalt asjaolust, et pikaajaliste töötute ja puuetega 

inimeste aktiivne rakendamine on EL eelmisel eelarveperioodil 2007-2013.a. üks kesksemaid 

prioriteete. 
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Ekspert leiab, et audiitorite tegevus tähtaegade osas ei ole kooskõlas audiitortegevuse 

seadusega, seega kõikide tõendite hindamise protseduur antud auditi raames õiguslikult 

küsitav. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et autori hinnangul on tagasinõue tehtud kiirustades, puudulike 

tõenditega, eiratud on kõiki toetuse saaja selgitusi ning on rikutud siseaudiitorite standarditest 

tulenevaid nõudeid. Audiitor peab muuhulgas hindama tõendeid objektiivselt ja sõltumatult 

ning tegema sellest tulenevalt asjakohase järelduse. Antud juhtum on näide audiitorite tööst, 

mille käigus ei ole arvestatud eelnimetatud põhimõtteid.  

3.6.2. Juhtum 8- ABB AS 

Viimase juhtumina valis autor ABB AS projektile „ABB taastuvenergeetika seadmete 

ekspordivõimekuse tõstmine“ läbiviidud auditi. Auditi teostas RM ajavahemikul 07.05.2012-

13.07.2012. Auditis on tehtud toetuse saajale oluline tähelepanek, millega tuvastatud 

mitteabikõlblikud kulud on 224 690 eurot. [33] 

Auditi aruandes esitatud oluline tähelepanek on järgmine: 

Toetuse andmisel ja kasutamisel ei ole järgitud riigiabi andmise reegleid. Mitteabikõlblik kulu 

on summas 224 690 eurot. 

Audiitorid on tähelepaneku tegemist põhjendanud järgmiste asjaoludega: 

1. Komisjoni määruse (EÜ) nr 800/20089 artikli 8 punkti 2 alusel loetakse väike- ja 

keskmise suurusega ettevõtetele antaval abil olevat ergutav mõju, kui abisaaja on enne 

projekti või tegevuse teostamiseks töö alustamist esitanud asjaomasele liikmesriigile 

abi saamiseks taotluse.  

2. sama artikli punkt 3 sätestab, et määruse alusel loetakse suurettevõtetele antaval abil 

olevat ergutav mõju, kui lisaks eelnimetatud tingimuse täitmisele on liikmesriik enne 

asjaomase üksikabi andmist kontrollinud, et abisaaja koostatud dokumentatsioon 

kinnitab ühe või mitme järgmise kriteeriumi täitmist: 

a) projekti/ tegevuse maht suureneb oluliselt abi tulemusel; 

b) projekti/ tegevuse ulatus suureneb oluliselt abi tulemusel; 

c) projekti/ tegevusega seoses abisaaja poolt kulutatud kogusumma suureneb oluliselt abi 

tulemusel; 
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d) projekti/ tegevuse lõpule viimine kiireneb oluliselt; 

e) artiklis 13 nimetatud investeeringuteks ettenähtud regionaalabi puhul: abi puudumisel ei 

oleks projekti asjaomases abistatavas piirkonnas sellisel kujul teostatud. 

3. toetuse saaja esitas 30.04.2010. a taotluse EAS tööstusettevõtja 

tehnoloogiainvesteeringu toetuse saamiseks. EAS rahuldas 30.11.2010. a toetuse saaja 

projekti taotluse ja 24.03.2011. a esitas toetuse saaja projekti tähtaja pikendamise 

taotluse ning määras projekti abikõlblikkuse perioodiks 03.05.2010. a kuni 

03.11.2011. a; 

4. tegevusega alustamiseks loetakse ka siduvate lepingute sõlmimist ja tulenevalt 

eeltoodust on toetuse saaja alustanud projekti teostamisega seotud töid enne toetuse 

taotluse esitamist. Sellise tegevusega on eiratud Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 

800/2008 artiklis 8 punktis 2 ja 3 sätestatud nõudeid ning seega puudub abil ergutav 

mõju. Seega on toetuse saaja rikkunud riigiabi kasutamise reegleid; 

5. lähtuvalt eeltoodust leiavad audiitorid, et tegemist on RÜ JKS puudusega.  

Toetuse saaja selgitab järgmist: 

1. tegemist oli pika ja keeruka projektiga, milleks alustati ettevalmistusi 2009.a. Kuna 

projekt oli väga kulukas, siis ilma toetuseta ei oleks olnud võimalik seda teostada; 

2. kuna tarnetähtajad olid pikad, siis alustati tellimise ettevalmistamise ja muude töödega 

enne toetuse tegemist; 

3. kui RÜ leiab, et tegemist on riigiabi nõuete rikkumisega, on toetuse saaja nõus kogu 

toetuse tagasi maksma. 

Rakendusüksuse kommentaar on järgmine: 

1. nõustub, et ei pööranud piisavalt tähelepanu asjaolule, et toetuse saaja oli kahe seadme 

ostmiseks esitanud taotlused enne abitaotluse tegemist, kuid hilisemal kontrollimisel 

veendus, et toetuse saaja ei oleks suutnud antud projekti ellu viia antud ajas ja mahus. 

2. Euroopa Liidu Toimimislepingu artiklite 107 ja 108 raames on tunnustatud ergutava 

mõju võimalikkust (kohtuasjas T-126/99). Kohus nõustus, et riigiabil võib olla ergutav 

mõju ka pärast projekti tööde alustamist. Ainuüksi asjaolust, et toetuse saaja oli 

esitanud kahe seadme tellimused viieteistkümnest enne abitaotluse esitamist, ei saa 
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järeldada, et abi ei vasta ergutava mõju kriteeriumile (kohtuasi T-126/99 p 43). 

Oluline on hinnata, kas toetuse saaja oleks projekti sellisel kujul ilma abita ellu viinud 

või oleks ilma abita kogu projekt pooleli jäänud või väiksemas mahus teostunud. 

Ergutav mõju esineb, kui tänu riigiabile oli toetuse saaja võimeline käivitama projekti 

suuremas ulatuses, mida muidu ta teinud ei oleks. 

Audiitor jäi oma esialgse seisukoha juurde, kuid nõustub, et kui RÜ küsib EK luba riigiabi 

andmiseks, siis AA võtab arvesse lõpliku seisukoha kujundamisel EK arvamust. 

Autori hinnangul on audiitorid jätnud arvestamata kõigi tõendite mõju antud juhtumile. 

Tagasinõue on koostatud vaid faktile tuginedes, et seadmete tellimisega alustati enne toetuse 

taotluse esitamist. Riigiabi ergutavat mõju ei ole antud kaasuse puhul hinnatud ega 

analüüsitud, kuigi see on tagasinõude koostamisel peamine. Kui audiitoril oleks tõendid, et 

toetuse saaja oli valmis nimetatud projektiga lõpuni minema kaastes teisi finantsvahendeid, 

siis oleks võimalik hinnata ka tähelepaneku sisu. Praegusel juhul selliseid tõendeid ei ole ja 

audiitorid ei ole neid esitanud. 

Eksperdi arvamus on järgmine: 

Õigusliku ekspertiisi esitaja nõustub Euroopa Kohtu seisukohaga ning täiendab seda antud 

kaasuse raames spetsiifilisema seisukohaga. Lähteandmetest ilmneb, et audiitori seisukoht on 

ennatlik, tõendeid hinnates on võimalik jõuda tõlgenduslikult ühesele seisukohale, et antud 

projekt ei ole jõudnud funktsionaalsesse etappi, mis võimaldab hinnata selle projekti ergutavat 

mõju. Lähteandmetest ilmneb ka asjaolu, et taotleja pidas enne taotluse esitamist 

lepingueelseid läbirääkimisi, mille vorm võimaldab jõuda järeldusega, et tegemist ei olnud 

pooltele sidusate lepingueelsete läbirääkimistega, vaid pooled võisid igas läbirääkimiste etapis 

need katkestada, ilma kummagi poole regressi või muus vormis kahju nõuete esitamise ohuta. 

Kokkuvõttes võib öelda, et sellises keerulises valdkonnas teha selliseid tähelepanekuid on 

autori hinnangul standardite rikkumine ning igakülgsete tõendidte hindamise kohustuse 

rikkumine. Kui on olemas kohtulahend analoogse juhtumi osas, siis tuleks audiitoritel hinnata 

muuhulgas ka selle mõju.  

Kokkuvõttes võib öelda, et antud juhtumi puhul puudub audiitorite poolt teostatud igakülgne 

analüüs ning arvesse on jäetud võtmata kõik asjakohased asjaolud ja tõendid.  
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Magistritöö teemaks oli rahvusvaheliste siseauditeerimise standardite rakendamine Euroopa 

Liidu struktuurifondidest rahastatud projektide auditeerimisel. Magistritöö probleemiks oli 

toetuse saajate süvenev arvamus, et audiitorid ei oma piisavaid erialaseid teadmisi ning 

läbiviidud auditite alusel tehtud tagasinõuded ei ole põhjendatud ega asjakohased. Autor 

soovis auditite aruannete analüüsimisega jõuda muuhulgas järeldusele, kas selline seisukoht 

on põhjendatud. 

Töö käigus selgus õigusaktides ebaõnnestunud tõlke tõttu kasutusel olev eksitav termin 

(abikõlblik) kulu. Sellekohane selgitus on esitatud magistritöö lk 11. Toetuste kontekstis me 

ei saa rääkida kulust ega kasutada ka seda terminit. Toetuse saamine tähendab toetuse saajale 

üldjuhul kohustust täita toetuse saamisega võetud nõuded või soetada vara. Kahetsusväärne 

on olukord, kus toetusi rakendatakse juba kolmandat programmperioodi ning kasutatakse  

siiani eksitavaid termineid. 

Uurimistöö oli huvitav eelkõige teema vähese varasema käsitluse tõttu. Meediasse on jõudnud 

üksikud  juhtumid, kus toetuste menetlejad süüdistavad toetuse saajaid pettustes ning järjest 

enam on levinud seisukoht, et toetuse saajad tegelevad toetuste välja petmise ning vale 

kasutamisega. Menetlejate vigu, probleeme ega ilmseid eksimusi ei ole varasemates 

uuringutes siiani kajastatud. Samuti ei ole hinnatud, kui palju selline audiitorite ja menetlejate 

tegevus riigile maksma läheb. Toetuse saajad pöörduvad üha enam kohtusse oma õiguste 

kaitseks, kuna tagasinõudeid tehakse kiirustades, ebapiisava tõendusmaterjali alusel ning ei 

arvestata objektiivsete selgitustega. Vaidlused võivad kesta aastaid, tasuda tuleb selle eest 

riigil, kusjuures ametnikele ei laiene vastutust tehtud vigade eest. Magistritöö ei anna küll 

selliste ebapädevuste rahalist väärtust, küll on magistritöö järeldustes selgelt välja toodud, et 

auditites esitatud tähelepanekute kvaliteet on sageli madal, nende sisu vaieldav ning ametnike 

vastutust tehtud töö eest tuleks hakata seostama töö kvaliteediga. 

Magistritöö metoodika koostamisel on kasutatud kvalitatiivsete uuringute põhimõtteid. 

Uurimismeetodina on magistritöös kasutatud dokumentaalset juhtumiuuringut, kus ühe 

juhtumina käsitletakse struktuuritoetustest rahastatud projektile läbiviidud auditi aruannet. 

Valimisse arvati kõik need auditid, milles on auditeeritavale tehtud finantsmõjuga (olulisi) 

tähelepanekuid ning mille alusel on võimalik toetus või osa sellest tagasi nõuda. Selliseid 

KOKKUVÕTE 
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auditeid on kokku 106, mis moodustab auditite koguarvust 29,20% (Lisa 6). Detailsemaks 

analüüsiks valis autor välja kaheksa juhtumit, mis sisaldasid rohkem infot või olid jõudnud 

vaidlustega kohtulahenditeni. Valiku kriteeriumiks ei olnud alati negatiivsed tegurid, 

analüüsiks valiti välja ka postiivseid näiteid. Autor töötas läbi kõik selliste auditite 

tähelepanekud ning valis põhjalikumaks analüüsiks kaheksa juhtumit, mis eristusid teistest. 

Juhtumite valiku põhiprintsiipidest on detailne ülevaade magistritöö  alapunktis 3.1. Sellise 

metoodika kasutamine täitis eesmärgi vastata uurimisküsimustele, tõi välja olulised puudused 

ning võimaldas teha olulisi järeldusi. 

Audiitorite poolt koostatud tähelepanekud on aluseks valitud juhtumite analüüsile,   

järeldused on esitatud magistritöö punktides 3.4-3.6 ning lisatud on sõltumatu eksperdi 

kommentaar. Kuigi kõik analüüsitud kaheksa juhtumit olid nii valdkonniti kui sisult väga 

erinevad, avaldusid nendes puudused üsna sarnaselt. Kokkuvõtlikult võib märkida, et 

põhilisteks puudusteks audiitorite töös oli vähene tähelepanekute põhjendamine ning 

asjakohase tõendusmaterjali puudumine.  

Magistritöö koostamise käigus selgus, et tähelepanekuid oli põhjendatud ühekülgselt, 

arvestati vaid nende tõenditega, mis sobis audiitorite hinnangul konteksti, teised tõendid jäeti 

kas arvestamata või põhjendati valikuliselt. Näiteks juhtumis 2 on toetuse saaja Tõrva 

Linnavalitsus väga professionaalselt ja tugevas juriidilises keeles andnud selgitusi, kuid 

audiitor jätkas vaidlust juriidilistes küsimustes ning esitas vastuväitena tõendeid, mis ei olnud 

asjakohased. Lõpuks jõudis vaidlus kohtu teise astmesse ning toetuse saaja sai õiguse kõigis 

küsimustes.  

Lisaks eelpool esitatud teguritele, oli aruannetes selgelt näha audiitorite vähest erialast 

kompetentsust ning oskamatust tunnistada oma eksimusi. Lubamatu peaks olema olukord, kui 

tehakse toetuse saajale soovitus toetus tagasi maksta olematu tõendusmaterjali alusel.  Näitena 

võib tuua juhtumi 5- Vihula Mõis OÜ, mille kohta aruandes esitatud tähelepanekud on 

erialaselt küündimatud.  

Juhtumis 7-Eesti Töötukassa, oli tegemist autori hinnangul audiitorite poolt oma pädevuse 

ületamisega. Audiitorid tegid tähelepanekud ning fikseerisid süsteemse vea ilmnemise ainult 

riigiabi nõudeid silmas pidades. Peale toetuse saaja selgitusi küll mööndi, et 5% tagasinõue ei 

pruugi olla vajalik, kuid sellegipoolest vormistati vastav lõpparuanne vaatamata toetuse saaja 

selgitustele. Lõpparuande vormistamisega ei oodatud toetuse saaja poolt väljapakutud tähtaja 
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saabumist ning see tõi kaasa toetuse saajale 5% tagasinõude. Selline käitumine on arusaamatu 

ja paratamatult kahjustab audiitorite mainet. 

Autori hinnangul tuleks audiitorite töö usaldusväärsemaks muutmisel esmalt küsida sõltumatu 

eksperdi arvamust, tõsta oma erialast kompetentsi ning süveneda asjakohastesse juriidilistesse 

nüanssidesse. Kõigi uuritud juhtumite puhul ilmnes, et audiitorid ei taju vastutust koostatud 

soovituste korrektsuse eest, mille põhjal RÜ teeb toetuse saajatele tagasinõuded.  

Kordagi ei olnud vaadeldud juhtumite puhul olukorda, kus audiitorid oleksid peale toetuse 

saajalt selgituste saamist oma soovitust muutnud. Objektiivne põhjus, miks ei selgu auditi 

dokumentidest, et peale toetuse saajalt selgituse saamist oleks oma seisukohta muudetud, on 

see, et muutmise fakt ei kajastu lõpparuandes. Teistel juhtudel on ilmselgelt tugevamate 

tõendusmaterjali, objektiivsete ning erapooletute selgituste esitamine toetuse saajate poolt 

jäetud lihtsalt tähelepanuta ning ümber lükkamata, mis on vastuolus rahvusvaheliste 

siseauditeerimise standardite ning eetikakoodeksi põhimõtetega. Autori hinnangul oleks 

mõistlik ja objektiivne rakendada põhimõtet, et kui audiitor ei suuda veenvaid vastuväiteid 

ümber lükata, jäetakse tähelepanek pigem tegemata, mitte ei tehta seda vaatamata kõigele.  

Uurimistöö tulemused võiksid huvipakkuvad olla eelkõige toetuse saajatele. Tööst selgus, et 

audiitorid ei ole auditi aruannetest lähtuvalt laskunud dialoogi toetuse saajatega, enamasti ei 

arvestata toetuse saaja poolseid selgitusi ega kaasata peaaegu kunagi eksperte. Seega peaks 

magistritöös esitatud analüüs olema eelkõige toeks toetuse saajatele oma õiguste kaitsel. Tihti 

ei oska toetuse saaja enda eest seista, juristi palkamine on kulukas, kuid magistritöö näidete 

alusel on selge, et audiitorite töö kvaliteedis kaheldes, tuleb kindlasti vaidlustada auditi 

tähelepanekud kohtus.  

Auditite tulemused peaksid muutuma erapooletuks, objektiivseks ning sõltumatuks. See 

nõuab suhtlemist poolte vahel  ning igakülgset arutelu tähelepanekute sisu ja tõendusmaterjali 

üle. Eesmärgiks peaks olema ühisele seisukohale jõudmine enne lõpparuande kinnitamist. 

Kvaliteetselt teostatud auditi tulemusi on võimalik auditeeritavale teha vastuvõetavaks 

kompetentsete selgituste ja põhjendustega isegi, kui need on ülikriitilised ja nõuavad toetuse 

saaja sekkumist. Praegu on olukord selline, kus vaieldakse aastaid ning tagasinõuded kas 

jäetakse RÜ poolt tegemata või kaevatakse need toetuse saaja poolt kohtusse. Sellised 

vaidlused kulutavad maksumaksja raha ning kokkuvõttes ei too kasu kellegile. 
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Teema edasiarendus oleks vajalik, eriti ametnike pädevuse, menetluse usaldusväärsuse ja 

õiguspärasuse hindamise osas. Autor soovib teemaga edasi minna doktoritöö koostamise 

käigus ning lisaks eelnimetatud teemale, hinnata laiemalt toetusmeetmete, ning eriti 

kasutamise otstarvet ja vajadust põllumajandusele ning mõju majandusele.  

Eraldi tähelepanu tuleks pöörata toetustega tegelevate ametnike pädevuse tõstmisele. 

Ametnikel puudub kahetsusväärselt tihti arusaam, mida nad peavad ja võivad teha menetluse 

käigus ning millistel õiguslikel alustel. Toetuse saajatele langeb sellega seoses liigne 

kontrollikoormus, kusjuures ametnikud oma tegevust ei põhjenda. Muuhulgas käiakse 

maksumaksja vahendite eest kohtus ning kaotuse korral tõstatub riigi vastutuse probleem. 

Menetlus peab lähtuma õiguslikest alustest ning kui neid aluseid rikutakse, tuleb panna 

ametnikud vastutama. Praeguses riigi reformimise soovis on selline analüüs väga vajalik ning 

ametnike vastutus menetlusvigade eest ainumõeldav. 

Kokkuvõtteks võib öelda, et avalik huvi töö autori poolt valitud teemale on olemas ning töö 

käigus on õnnestunud esile tuua  antud valdkonna kõige teravamad probleemid. Teema valik 

autori poolt on õnnestunud, selliste probleemide tõstatamine on suunatud avalikkusele ning 

avalik huvi probleemide lahendamiseks on olemas. Autori hinnangul on magistritöö 

õnnestunud ning teema vajab kindlasti edasist käsitlemist.  
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The hypothesis instead of setting examinations for discovery can be formulated study 

objectives. The primary objective is to evaluate the structure of the EU-funded projects 

carried out by the quality of audits. In particular, should work to find answers to the question, 

why are auditable assessment of the conduct of the audits will be low, and the confirmation of 

the hypothesis that the auditors' professional knowledge is limited. It also analyzes why 

audited generally did not accept the audit reports with the observations. The author of the 

analysis, it is important to find the answer hypotheses, the auditors' findings, compiled by the 

underlying evidence is not adequate, relevant and objective. 

To achieve the goal set in the following research tasks: 

1. collected and evaluated by auditors and audit observations based on the evidence on the 

existence and sufficiency; 

2. the analysis of the audit findings and discovered to provide statistics; 

3. to assess the findings of audits outlined independence, objectivity and relevance based on 

legislation, internal auditing standards and the professionalism of the auditors. 

Master's thesis in this empirical part we find the answer to the question posed in the research 

task is how to audit findings justified, and whether they are appropriate. That question should 

be answered analyze audit reports in general, but also focus on the specific examples to be 

seen in detail the contents of the observations and evidence. 

Master's thesis and the methodology used in the test is the author of the best available 

theoretical material and practice. The methodology used in the preparation of studies of 

qualitative principles. Master Thesis methodology used in the preparation of studies of 

qualitative principles. The research method used in the thesis is a documentary case study, 

where one of the cases I dealt with the structural subsidies funded project carried out in the 

THE IMPLEMENTATION OF INTERNATIONAL AUDIT 

STANDARDS FOR INTERNAL AUDIT PROJECTS 

FINANCED BY EU STRUCTURAL FUNDS AUDITING                              

SUMMARY 
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audit report. Sampled thought of all these audits, which are made in the audited financial 

impact (major) findings and the basis of which it is possible to recover all or part of the 

support. Such audits are a total of 106, representing 29.20% of the total number of audits. For 

a more detailed analysis, the author chose out of eight cases that included more info or 

disputes by court decisions were reached. Selection criteria were not always negative factors 

were selected for analysis of the postive examples. By working through all the findings of 

such audits and chose a more thorough analysis of the eight cases that were different from the 

others. The selection of cases is a detailed overview of the basic principles of the thesis clause 

3.1. Fulfilled the objective of the use of methodologies to answer the research questions, 

pointed out significant shortcomings and allowed to make any significant conclusions. 

Prepared by the auditors findings are based on an analysis of selected cases, the conclusions 

of the thesis points 3.4-3.6, and is accompanied by an independent expert comment. While all 

eight cases were analyzed both by areas where very different in content, were quite similar to 

those deficiencies. In summary, it may be noted that the main disadvantages of the auditors' 

findings, the work was the lack of justification for the lack of relevant evidence. 

Master Thesis compilation revealed that the observations were substantiated slanted, but their 

evidence was taken into account, the auditors considered that fit the context of the other 

evidence was left either counting or justified selectively.  

In addition to the above factors, the reports of the auditors clearly see the lack of professional 

competence and the inability to admit their mistakes. Unauthorized should be a situation 

where a recommendation is made to the beneficiary to repay the amounts nullified on the 

basis of evidence. 

In conclusion, we can say that the public interest in the work by the author of the selected 

topic are available, and the work has managed to highlight the most acute problems in this 

field. Topic selection by the author has succeeded, to raise such issues to the public and the 

public interest in the problems there. The author has succeeded and the thesis topic definitely 

needs further consideration. 
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Lisa 1.  Joonis 2. Eesti rakenduskavad ja nende prioriteetsed suunad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

majanduskeskkonna 

arendamise rakenduskava 

elukeskkonna arendamise 

rakenduskava (ERF ja ÜF) 

inimressursi 

arendamise 

rakenduskava (ESF) 

haldusvõimekuse 

arendamine 

prioriteetsed suunad: 

1. ettevõtluse uuendus- 

ja kasvuvõime; 

2. eesti teadus- ja 

arendustegevuse 

konkurentsivõime 

tugevdamine 

teadusprogrammide 

ja kõrgkoolide ning 

teadusasutuste 

rahastamise kaudu; 

3. strateegilise 

tähtsusega 

transpordiinvesteerin

gud; 

4. regionaalse 

tähtsusega 

transpordiinfrastrukt

uuri arendamine; 

5. infoühiskonna 

arendamine; 

6. horisontaalne 

tehniline abi ja 

rakenduskavapõhine 

tehniline abi. 

prioriteetsed suunad: 

1. veemajanduse ja 

jäätmekäitluse 

infrastruktuuri 

arendamine; 

2. säästva 

keskkonnakasutuse 

infrastruktuuride ja 

tugisüsteemide 

arendamine; 

3. energiamajanduse 

arendamine; 

4. piirkondade terviklik ja 

tasakaalustatud areng; 

5. hariduse infrastruktuuri 

arendamine; 

6. tervishoiu ja hoolekande 
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ning rakenduskavapõhine 

tehniline abi. 
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e inimressursi 
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kvaliteetne 

tööelu; 

4. teadmised ja 
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ks 
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5. suurem 

haldusvõimeku
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prioriteetsed suunad: 

1. asjatundlikud 

ametnikud; 

2. tugev 

kodanikuühisk

ond. 
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Lisa 2. Joonis 3. Struktuuritoetuste menetlemine Eestis  (programmperioodil 2007-2013.a.) . 

Allikas: autori koostatud 
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Lisa 3. Andmebaas läbiviidud ESF audititest (seisuga 12.08.2014). Allikas: autori koostatud 

Jrk Toetuse saaja Projekti nimi Auditi läbiviimise aeg Auditi tähelepanekud Projekti kulud Auditi 
läbiviija 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud 

1 SA Innove Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine 11.06.2014 märkusteta 416 161,80 RM  

2 SA Innove Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014 2.06.2014 märkusteta 483 564,09 RM  

3 SA Archimedes Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm PRIMUS 12.05.2014 oluline 2 987 962,90 RM 10 110,00 

4 SA Õigusteenuste büroo Tööturu riskigruppide toimetuleku edendamise projekt JAH edule 16.04.2014 oluline 94 235,03 RM 1 239,35 

5 Kultuuriministeerium Eesti 20.sajandi (1870-1991) väärtusliku arhitektuuri 
kaardistamine ja analüüs 

11.03.2014 oluline 76 507,48 RM 215,04 

6 Tallinna Ülikool Haridus- ja kasvatusteaduste doktorikool 8.11.2013 väheolulised 214 318,81 HTM  

7 SA Archimedes Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm PRIMUS 4.10.2013 oluline 2 050 469,11 HTM 1 503,58 

8 Narva Linna arenduse ja 
ökonoomika amet 

Kõrge tootlikkusega tööjõud tööstusettevõte jaoks. Samad 
meetmed-uued võimalused 

23.05.2013 märkusteta 420 122,57 RM  

9 Eesti Töötukassa Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2012 7.06.2013 oluline 20 059 596,13 RM 984 938,80 

10 Intergatsiooni ja migratsiooni SA 
Meie Inimesed 

Keeleõppe arendamine 2011-2013 4.04.2013 oluline 750 679,53 RM 1 156,89 

11 AS Helmes From user stories to acceptance tests 5.03.2013 märkusteta 12 600,00 RM  

12 Eesti Töötukassa Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011 18.12.2012 oluline 23 977 995,26 PWC 205 452,70 

13 SA Eesti Teadusagentuur Mobilitas I (administreerimine, tegevus 1) 4.12.2012 märkusteta 173 461,59 PWC  

14 Riiklik eksami ja 
kvalifikatsioonikeskus 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine 19.12.2012 oluline 224 356,46 PWC 9 009,22 

15 Riiklik eksami ja 
kvalifikatsioonikeskus 

Õppenõustamisteenuste pakkumine sihtgrupile 13.12.2012 märkusteta 416 041,77 PWC  

16 SA Archimedes DoRa I (administreerimine; tegevused 1, 3-8 ja muud kulud) 17.12.2012 oluline 3 957 558,57 PWC 21 956,51 

17 Intergatsiooni ja migratsiooni SA 
Meie Inimesed 

Keeleõppe arendamine 2007-2010 29.11.2012 väheolulised 1 621 467,67 PWC  

18 SA Tartu vaimse tervise 
hooldekeskus 

PETHA projekt-psüühilise erivajadusega inimeste töövõime 
hindamise ja arendamise konseptsiooni väljatöötamine ja 
rakendamine Lõuna-Eestis 

16.11.2012 märkusteta 65 488,79 PWC  



Jrk Toetuse saaja Projekti nimi Auditi läbiviimise aeg Auditi tähelepanekud Projekti kulud Auditi 
läbiviijad 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 

kulud 

19 Kriisinõustamise ja Eneseleidmise 
Keskus Mahena 

Koolist väljalangemise ennetamine õpilaste sotsiaalse toimetuleku 
tõstmise kaudu 

9.11.2012 märkusteta 40 380,90 PWC  

20 Tartu Ülikool Maateaduste ja ökoloogia doktorikool 2.11.2012 oluline 213 163,11 HTM 82,93 

21 Eesti Tööandjate Keskliit Eesti ettevõtlusorganisastioonide võimekuse tõstmine 12.07.2012 oluline 148 990,31 RM 225,83 

22 MTÜ Saaremaa Õppekeskus Info- ja nõustamisteenuse abiga aktiivsesse ellu ja tööle 16.05.2012 oluline 39 616,17 RM 3 310,83 

23 Haridus- ja teadusministeerium Kõrgharidustee katkestanute haridustee jätkamise programm-
TULE 

27.04.2012 oluline 777 013,98 RM 643,90 

24 Optiprof Estonia OÜ Silma-uuringute teenuse käivitamine 11.04.2012 oluline 63 999,97 RM 63 999,97 

25 Tallinna Tehnikakõrgkool Magistritasemel logistikavaldkonna ühisõppekavade "Tarneahela 
juhtimine" ja "Logistika" väljatöötamine Tallinna Tehnikakõrgkooli 
ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöös tulenevalt tööturu vajadustest 

16.04.2012 oluline 21 678,61 RM 488,10 

26 OÜ Palmatin Ettevõtte tarneahelajuhtimissüsteemi väljaarendamine 31.01.2012 märkusteta 6 071,60 RM  

27 AS Harju Elekter teletehnika Tootmisprotsesside parendamine läbi juhtivtöötajate 
parendamise  

10.02.2012 märkusteta 2 468,12 RM  

28 Eesti Töötukassa Tööturukoolitus ja tööpraktika 23.12.2011 väheolulised 7 232 476,26 RM  

29 Eesti Töötukassa Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2010-2011 6.09.2011 märkusteta 233 715 808,39 SM  

30 Soojusekspert OÜ Arhitektuuri konserveerimise ja restaureerimise täiendkoolitus 6.07.2011 märkusteta 958,67 RM  

31 SA Archimedes Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise programm PRIMUS 6.05.2011 märkusteta 3 131 813,70 RM  

32 Haridus- ja teadusministeerium Täiskasvanute tööalane koolitus 26.05.2011 oluline 2 733 249,14 RM 1 161 441,10 

33 Riigikantselei Paremad avalikud teenused-valitsemissektori toimivuse analüüs 5.04.2011 oluline 296 505,29 RM 6 876,89 

34 SA Innove Karjääriteenuste süsteemi arendamine 9.11.2010 märkusteta 775 870,45 PWC  

35 Töötukassa Kvalifitseeritud tööjõupakkumise suurendamine 9.11.2010 märkusteta 107 885 926,55 PWC  

36 Tiigrihüppe Sihtasutus Õppiv tiiger 2008-2013 14.10.2010 märkusteta 1 214 321,32 HTM  
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Jrk Toetuse saaja Projekti nimi Auditi läbiviimise aeg Auditi tähelepanekud Projekti kulud Auditi 
läbiviijad 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 

kulud 

37 Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus 

MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamise programm: MTÜde 
nõustamine 

21.10.2010 oluline 162 693,63 EAS 59,57 

38 Eesti Töötukassa Ettevõtlustoetus 1.10.2010 märkusteta 2 132 071,94 SM  

39 Eesti Töötukassa Noorte tööhõive edendamine 14.10.2010 märkusteta 1 077 857,87 SM  

40 Välisvõrkude Ehitus OÜ ISO 14001 :2004 ja OHASAS 18001: 2007 standarditele vastava 
keskkonnajuhtimise, töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi 
rakendamine ja juurutamine 

6.07.2010 oluline 8 947,63 RM 8 947,63 

41 Bestra Engineering AS Töötajate teadmiste ja oskuste arendamine 20.05.2010 märkusteta 26 392,00 EAS  

42 Eesti Töötukassa Muukeelsete töötute tööhõive edendamine 11.06.2010 märkusteta 2 047 279,62 SM  

43 MTÜ Eesti täiskasvanute 
koolitajate assotsiatsioon Andras 

Täiskasvanuhariduse populariseerimine 8.06.2010 märkusteta 363 245,33 RM  

44 Eesti Tööandjate Keskliit Eesti ettevõtlusorganisastioonide võimekuse tõstmine 3.05.2010 märkusteta 568 097,86 RM  

45 Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus 

Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm: 
Innovatsiooniteadlikkus 

11.05.2010 oluline 2 727 791,41 RM 228,84 

46 Haridus- ja teadusministeerium Haridus- ja teadusministeerium 2008 HOR TA, Haridus- ja 
teadusministeerium 2009 HTA 

2.03.2010 märkusteta 9 790 112,34 RM  

47 Eesti Töötukassa Vanemaealiste tööhõive edendamine 15.02.2010 märkusteta 1 043 427,77 SM  

48 Tervise Arengu Instituut Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009 23.02.2010 oluline 1 132 062,77 RM 389,56 

49 MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik 
Algatuskeskus 

Süsteemsete meetmete kompleks erinevatesse riskirühmadesse 
kuuluvate isikute efektiivsemaks integreerimiseks tööturule 

16.10.2009 märkusteta 545 664,55 SM  

50 Eesti Regionaalse ja Kohaliku 
Arengu SA 

Tea, oska, tule toime-TOTT! Töötute omastehooldajate 
suvekursused 

29.09.2009 märkusteta 36 761,98 SM  

51 Eesti Töötukassa Tööturul mitteaktiivsed isikud 18.08.2009 märkusteta 5 488 649,36 SM  

52 Puhkering OÜ Turismitalu köögi sisustamine 19.06.2009 märkusteta 6 385,54 EAS  

53 Saare Golf Travel OÜ Saaremaa golfiturismikeskuse arendamine 1.07.2009 märkusteta 25 461,25 EAS  

54 Steelroof Plekikoda OÜ Metallitööstusettevõtte tootmisliku põhivara soetamine 19.05.2009 märkusteta 22 743,85 EAS  

55 Sotsiaalministeerium Riiklikud tegevused töölesaamist toetavate nõustamisteenuste 
arendamisel 

10.07.2009 oluline 622 197,15 SM 3 008,82 



97 

 

Jrk Toetuse saaja Projekti nimi Auditi läbiviimise aeg Auditi tähelepanekud Projekti kulud Auditi 
läbiviijad 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 

kulud 

56 Sotsiaalministeerium Tööelu kvaliteedi parandamine 2007-2008 8.05.2009 väheolulised 438 433,91 RM  

57 Valitermo OÜ Energiasääst tuleviku nimel teenuse käivitamine 4.05.2009 märkusteta 4 175,35 EAS  

58 Seremaro OÜ Laste Mängumaailma avamine 4.05.2009 märkusteta 4 838,11 EAS  

59 Tööturuamet Tööturukoolitus ja tööpraktika 29.04.2009 väheolulised 2 933 225,11 SM  

60 Tööturuamet Puuetega inimeste tööhõive edendamine 29.04.2009 oluline 2 353 993,84 SM 293,74 

61 Kredex Stardi- ja mikrolaenu käendusprogramm 13.04.2009 märkusteta 6 012 807,89 RM  

62 Tööturuamet Ettevõtlustoetus 25.03.2009 märkusteta 2 561 706,70 SM  

63 Tööturuamet Vanemaealiste tööhõive edendamine 25.03.2009 väheolulised 1 858 476,41 SM  

64 Tööturuamet Programmi administreeriva personali kulu 11.03.2009 väheolulised 1 846 017,92 RM  

65 Tööturuamet Tööturuameti haldussuutlikkuse tõstmine 24.03.2009 märkusteta 754 955,33 RM  

66 Võrumaa Omavalitsuste Liit Võrumaa ametnike haldusvõimekuse tõstmise koolitusprojekt 11.03.2009 märkusteta 51 134,43 RM  

67 Koltsi Arenduse OÜ Kompleksset haljastus- ja heakorrateenust pakkuva ettevõtte 
loomine 

17.02.2009 märkusteta 4 400,32 EAS  

68 Snekker OÜ Tõsteseadmete soetamine 12.02.2009 märkusteta 34 863,80 EAS  

69 Tööturuamet Muukeelsete töötute tööhõive edendamine 2.02.2009 märkusteta 1 741 864,88 SM  

 Kokku    464 731 637,95  2 485 579,80 

 

 

 

 

 



Lisa 4. ESF toetuse saajad summade lõikes (eurodes). Allikas: autori koostatud 

Jrk Toetuse saaja Toetuse suurus 

1 Soojusekspert OÜ 959 

2 AS Harju Elekter teletehnika 2 468 

3 Valitermo OÜ 4 175 

4 Koltsi Arenduse OÜ 4 400 

5 Seremaro OÜ 4 838 

6 OÜ Palmatin 6 072 

7 Puhkering OÜ 6 386 

8 Välisvõrkude Ehitus OÜ 8 948 

9 AS Helmes 12 600 

10 Tallinna Tehnikakõrgkool 21 679 

11 Steelroof Plekikoda OÜ 22 744 

12 Saare Golf Travel OÜ 25 461 

13 Bestra Engineering AS 26 392 

14 Snekker OÜ 34 864 

15 Eesti Regionaalse ja Kohaliku Arengu SA 36 762 

16 MTÜ Saaremaa Õppekeskus 39 616 

17 Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskus Mahena 40 381 

18 Võrumaa Omavalitsuste Liit 51 134 

19 Optiprof Estonia OÜ 64 000 

20 SA Tartu vaimse tervise hooldekeskus 65 489 

21 Kultuuriministeerium 76 507 

22 SA Õigusteenuste büroo 94 235 

23 SA Eesti Teadusagentuur 173 462 

24 Tartu Ülikool 213 163 

25 Tallinna Ülikool 214 319 

26 Riigikantselei 296 505 

27 MTÜ Eesti täiskasvanute koolitajate assotsiatsioon Andras 363 245 

28 Narva Linna arenduse ja ökonoomika amet 420 123 

29 MTÜ Integratsiooni Ühiskondlik Algatuskeskus 545 665 

30 Riiklik eksami ja kvalifikatsioonikeskus 640 398 

31 Eesti Tööandjate Keskliit 717 088 

32 Sotsiaalministeerium 1 060 631 

33 Tervise Arengu Instituut 1 132 063 

34 Tiigrihüppe Sihtasutus 1 214 321 

35 SA Innove 1 675 596 

36 Intergatsiooni ja migratsiooni SA Meie Inimesed 2 372 147 

37 Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 2 890 485 

38 Kredex 6 012 808 

39 SA Archimedes 12 127 804 

40 Haridus- ja teadusministeerium 13 300 375 

41 Eesti Töötukassa 418 711 329 

  Kokku SF toetus 464 731 638 



Lisa 5. Andmebaas ÜF ja ERF audititest (seisuga 12.08.2014) Allikas: autori koostatud 

Jrk Fond Toetuse saaja Projekti nimetus 
Auditi läbiviimise 
aeg 

Auditi 
tähelepanekud Projekti kulud 

Auditi 
läbiviija 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud 

1 ÜF AS Eesti Raudtee 
Elektrifitseeritud raudteeliinide 
kontaktvõrgu rekonstrueerimine 17.07.2014 märkusteta 3 965 025,24 RM   

2 ÜF AS Narva Vesi 

Narva veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimise projekt 8.07.2014 märkusteta 8 089 188,42 KIK   

3 ERF Eesti Lennuakadeemia 
ELA ja EMÜ ühisõppe baasi arendamine 
avioonika ja automaatika valdkonnas 30.06.2014 väheolulised 517 292,69 HTM   

4 ÜF AS Paide Vesi 

Ambla, Imavere, Kareda, Koigi, Paide ja 
Roosna-Alliku valla ning Paide linna 
ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine 17.07.2014 väheolulised 10 769 594,30 KIK   

5 ERF KÜ Tartu mnt 27B Elva KÜ Tartu mnt 27B Elva 5.06.2014 märkusteta 4 150,00 RM   

6 ÜF Maanteeamet Pärnu ümbersõidu ehitus 12.06.2014 märkusteta 16 468 789,69 RM   

7 ÜF Keskkonnaministeerium 

Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike 
jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava 
prügila sulgemine 6.06.2014 märkusteta 8 673 959,08 RM   

8 ÜF AS Pärnu Vesi 

Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma 
linnaosade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja laiendamine 5.06.2014 väheolulised 8 442 760,51 RM   

9 ÜF AS Saarte Liinid 
Kuivastu, Virstu, Heltermaa ja Rohuküla 
sadamate rekonstrueerimine 30.05.2014 olulised 8 472 589,68 MKM, RM 208 970,26 

10 ERF Tartu Ülikool 

Tartu Ülikooli loodusmuuseumi 
õpikeskkonna ja ekspositsiooni 
kaasajastamine 8.05.2014 märkusteta 941 057,36 RM   

11 ÜF AS Saku Maja 
Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitamise ja rekonstrueerimise projekt 13.05.2014 olulised 5 314 098,26 RM 5 345,89 

12 ÜF Maanteeamet Tallinna ringtee rekonstrueerimine, I etapp 8.05.2014 märkusteta 7 646 008,21 RM   

13 ÜF Maanteeamet Väo-Maardu teelõigu ehitus 7.05.2014 olulised 8 449 494,69 RM 2 037,20 

14 ERF Tartu Tervishoiu Kõrgkool 
Radioloogiatehnikute õppekava eelkliinilise 
praktikalabori loomine 30.04.2014 märkusteta 612 082,79 RM   

15 ÜF Maanteeamet 
Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 
projekteerimine ja ehitus 30.04.2014 märkusteta 27 940 523,92 RM   

16 ÜF Maanteeamet Jõhvi liiklussõlme rekonstrueerimine 2.05.2014 märkusteta 2 569 142,47 RM   
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Jrk Fond Toetuse saaja Projekti nimetus 
Auditi läbiviimise 
aeg 

Auditi 
tähelepanekud Projekti kulud 

Auditi 
läbiviija 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud 

17 ÜF 
MTÜ Leevijõe seisundi 
parandamine Leevijõe paisjärvede korrastamine 29.04.2014 märkusteta 1 165 569,89 RM   

18 ERF Angla Tuulikumägi MTÜ Angla pärandkultuurikeskuse ehitamine 25.04.2014 märkusteta 199 873,51 RM   

19 ÜF Tallinna Kommunaalamet 
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine 
Tallinnas 23.04.2014 märkusteta 27 978 374,92 RM   

20 ERF Valga Linnavalitsus Valga gümnaasiumi rekonstrueerimine 20.03.2014 märkusteta 2 179 410,23 EAS   

21 ÜF AS Eesti Raudtee 
Tallinn-Paldiski ja Keila-Riisipere raudtee 
rekonstrueerimine 21.04.2014 märkusteta 11 514 070,88 RM   

22 ERF Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool 

Õppehoonete ehitamine, töökodade 
rekonstrueerimine ja õppevahendite 
soetamine 25.03.2014 väheolulised 4 186 612,45 RM dokumendid puudu 

23 ERF Jõelähtme Vallavalitsus 

Kostivere põhikooli rekonstrueerimineja 
multifunktsionaalse kogukonnakeskuse 
ehitamine 14.03.2014 märkusteta 1 622 611,92 EAS   

24 ERF OÜ MeraTel 
The project of universal international SIM-
card "Magic SIM" 23.12.2014 märkusteta 5 455 033,57 RM   

25 ÜF Maanteeamet 
Tallinna-Narva maantee Rõmeda-Haljala 
teelõigu ehitus 5.03.2014 väheolulised 5 333 693,93 RM reservi kasutamine 

26 ÜF "Horizon" Tselluloosi ja Paberi AS 
Tselluloosi tootmisjäätmete efektiivne 
taaskasutamine 7.02.2014 märkusteta 2 435 341,32 RM   

27 ÜF OÜ Keskkonnatehnika 
Pakendite kogumise efektiivistamine 
vertikaalpresside abil 7.03.2014 märkusteta 255 574,97 RM   

28 ERF Eesti Mereakadeemia 
Eesti Mereakadeemia õppeinfrastruktuuri 
arendamine 25.02.2014 väheolulised 844 501,97 RM 

omanikujärelevalve 
puudulik 

29 ERF Eesti Lairiba Arenduse SA ELA_054 20.02.2014 märkusteta 736 721,00 EAS   

30 ÜF Eesti Liinirongid AS Uue veeremi soetamine 20.02.2014 märkusteta 41 739 000,00 RM   

31 ERF Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 30.12.2013 olulised 6 505 668,36 RM 12 248,56 

32 ERF 
AS Vähiuuringute tehnoloogia 
arenduskeskus Competence centre for cancer research 30.12.2013 märkusteta 3 530 400,00 RM   

33 ERF SA KredEx Korterelamute renoveerimislaen 6.12.2013 olulised 24 199 626,49 RM 41 696,79 

34 ERF SA KredEx Korterelamute renoveerimislaen 6.12.2013 väheolulised 35 758 675,00 RM   
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35 ÜF Kuremaa Enveko AS 

Jõgeva ja Puurmanni valla ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine 12.12.2013 märkusteta 2 279 861,03 RM   

36 ÜF Maanteeamet 
Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 
projekteerimine ja ehitus 30.04.2013 märkusteta 5 516 159,71 RM   

37 ÜF Tallinna Kommunaalamet 
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine 
Tallinnas 17.12.2013 märkusteta 16 170 258,07 RM   

38 ÜF AS Kovek 
Saue valla Tallinna reoveekogumisala 
ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni projekt 23.08.2013 väheolulised 3 679 655,48 KIK   

39 ÜF Maanteeamet 
Tallinna-Narva maantee Rõmeda-Haljala 
teelõigu ehitus 4.10.2013 märkusteta 3 300 915,52 RM   

40 ÜF AS EVR Infra 
Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic 
trassil 26.11.2013 olulised 5 200 980,68 RM 313 948,42 

41 ERF Business Information Systems OÜ 
Tehisintellektile tugineva kindlustusseltsi 
infosüsteemi rakendusuuring/tootearendus 23.05.2013 märkusteta 970 220,07 RM   

42 ERF Tartu Ülikool 
Siirdeuuringud neuroimmunoloogiliste 
haiguste paremaks diagnostikaks ja raviks 7.11.2013 olulised 948 288,51 RM 25 696,33 

43 ERF Eesti Meremuuseum 

Meremuuseumi Lennusadama arendamine 
kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja 
tehnikaajaloo 
muuseumikülastuskompleksiks  29.10.2013 olulised 8 532 149,12 RM 50 793,56 

44 ERF Tartu Ülikool Kultuuriteooria tippkeskus 4.10.2013 märkusteta 697 992,93 HTM   

45 ERF Pärnumaa Kutsehariduskeskus 

Auto ja metallitöö erialade praktikabaas 
koos seadmetega ning õppesõidu 
harjutusväljak 31.10.2013 olulised 2 201 671,40 RM 4 868,25 

46 ERF Tallinna Linnavaraamet Lastele perelähedane elukeskkond 15.09.2013 olulised 1 795 491,00 EAS 82 738,06 

47 ERF Eesti Biokeskus Eesti Genoomikakeskus 14.10.2013 märkusteta 1 017 731,67 RM   

48 ERF Virumaa Tööstuspark MTÜ Virumaa Tööstuspargi rajamine I etapp 19.09.2013 märkusteta 1 503 117,48 RM   

49 ERF Luua Metsakool 
Luua Metsanduskooli õppehoone 
renoveerimine ja sisustamine 7.10.2013 märkusteta 1 594 940,28 RM   

50 ÜF Viimsi Vesi AS Viimsi veekorralduse II etapp 10.10.2013 olulised 2 287 778,91 RM 496,69 

51 ÜF Keskkonnaministeerium 

Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike 
jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava 
prügila sulgemine 12.09.2013 märkusteta 8 215 153,65 RM   
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52 ÜF Maanteeamet Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont 1.08.2013 märkusteta 7 132 549,06 RM   

53 ERF OÜ Positium LBS 
Positiumi mobiiliuuringute metoodika 
rakendusuuring 17.09.2013 märkusteta 328 336,89 RM   

54 ÜF OÜ Aseri Kommunaal 

Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ehitamise ja 
rekonstrueerimise projekt 9.08.2013 väheolulised 1 749 547,67 RM   

55 ERF Valgamaa Kutsehariduskeskus 
Uue õppekompleksi ehitus koos 
infrastruktuuri ja soetustega 30.09.2013 märkusteta 3 264 870,46 RM   

56 ERF 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium 

Riikliku Ehitisregistri e-teenuste mooduli 
loomine 13.05.2013 olulised 256 042,89 RM 1 596,40 

57 ERF Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 
praktikamaja ehitamine ja sisustamine 28.08.2013 olulised 3 981 541,75 RM 193,27 

58 ERF "Horizon" Tselluloosi ja Paberi AS 

Olemasoleva tootmisprotsessi 
lisaväärtustamine uue keedutehnoloogia 
kasutuselevõtmise teel, et luua võimalus 
siseneda kasvavasse kõrgpoorse paberi 
turusegmenti 28.06.2013 väheolulised 3 913 294,96 EAS   

59 ERF 
Tartu Linnavalitsuse Linnavarade 
osakond 

Tartu Tamme staadonikompleksi lõplik 
väljaarendamine 21.06.2013 olulised 1 651 963,47 EAS 174 675,95 

60 ERF 
SA Lõhavere Ravi- ja 
Hoolduskeskus 

Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse 
rekonstrueerimine ja rajamine 1.07.2013 olulised 1 783 648,52 EAS 38 787,51 

61 ERF Tallinna Heleni kool Õpilaskodu D-korpuse ehitamine 21.06.2013 olulised 246 196,36 RM 2 262,47 

62 ERF Tallinna Tehnikaülikool 
Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II 
ehitusjärk 22.05.2013 olulised 1 444 303,55 HTM 41 953,48 

63 ERF Vastse-Kuuste Vallavalitsus Vastse-Kuuste aleviku lasteaiahoone ehitus 12.04.2013 olulised 586 471,02 EAS 1 923,39 

64 ERF Rõuge Vallavalitsus Rõuge lasteaia rekonstrueerimine 11.04.2013 väheolulised 156 300,31 EAS   

65 ERF Alatskivi Vallavalitsus Alatskivi lossi renoveerimise viimane etapp 31.05.2013 olulised 337 667,38 EAS 500,57 

66 ERF Viljandi Linnavalitsus Viljandi Kultuurimaja rekonstrueerimine 12.06.2013 märkusteta 932 927,07 RM   

67 ÜF AS Saku Maja 
Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitamise ja rekonstrueerimise projekt 15.05.2013 olulised 4 825 563,88 RM 7 518,34 

68 ERF 
OÜ Eliko Tehnoloogia 
Arenduskeskus Eliko Competence Centre 3.05.2013 märkusteta 2 142 917,23 RM   
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69 ERF OÜ Bole 
Tüvekontuuri servaga laudadest 
mööbliplaatide tootearendus 23.04.2013 olulised 345 729,98 RM 808,78 

70 ERF Eesti Maaülikool 
Taastuvate loodusvarade uurimise 
analüütilise võimekuse suurendamine 2.04.2013 olulised 353 648,62 RM 11 822,50 

71 ERF AS Viljandi EKE Projekt 
Asutuse töötingimuste parendamise 
analüüs ja konsultatsioon 25.03.2013 märkusteta 4 000,00 RM   

72 ERF Eesti Maaülikool 
Eesti Maaülikooli taastuvate loodusvarade 
teaduskeskus 6.03.2013 väheolulised 1 676 447,48 RM   

73 ERF SA Innove SA Innove 2011 HTA 5.03.2013 olulised 433 444,36 RM 322,35 

74 ERF Hyrles OÜ Hyrles OÜ tootmisseadmete soetamine 21.02.2013 märkusteta 1 365 900,00 RM   

75 ERF Auto Metall EST OÜ Auto Metall EST Tehnoloogiainvesteering 19.02.2013 märkusteta 408 642,96 RM   

76 ERF Politsei ja Piirivalveamet Multifunktsionaalse laeva soetamine 4.02.2013 märkusteta 20 469 200,08 RM   

77 ERF Saku Metall AS 
Saku Metall AS tehnoloogiainvesteeringu 
projekt 15.02.2013 märkusteta 821 846,67 RM   

78 ERF Veeteede Amet 

Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti 
veeteedel (Mõõdistuslaeva soetamine 
veeteede hüdrograafiliseks 
mõõdistamiseks) 21.01.2013 märkusteta 6 338 250,00 RM   

79 ERF Eesti Biokeskus 
Eesti Biokeskuse geeni- ja biotehnoloogia 
keskuse väljaarendamine 5.12.2013 märkusteta 1 263 178,76 PWC   

80 ERF Tallinna Tehnikaülikool 
Integreeritud elektroonikasüsteemide ja 
biomeditsiinitehnika tippkeskus  27.12.2012 olulised 642 530,00 PWC 80,70 

81 ÜF Keskkonnateabe Keskus Vooluveekogude seisundi parandamine 21.12.2012 märkusteta 2 712 845,92 EYB   

82 ÜF Kose Vesi OÜ 
Kose valla Kose reoveekogumisala 
veemajandusprojekt 18.12.2012 märkusteta 2 386 994,10 EYB   

83 ÜF AS Haljala Soojus Haljala veemajandusprojekt 18.12.2012 märkusteta 1 186 652,60 EYB   

84 ÜF AS Rakvere Vesi 
Rakvere Linna reoveekogumisala 
veemajandusprojekt 27.12.2012 märkusteta 2 482 746,42 EYB   

85 ÜF Türi Vallavalitsus 
Türi Linna ühisvee- ja kanalisatsioonivõrgu 
rekonstrueerimise ja laiendamise projekt 18.12.2012 märkusteta 1 577 157,34 EYB 
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86 ÜF Järva-Jaani Teenus OÜ 

Järva-Jaani alevi ühisvee- ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja 
laiendamise projekt 14.12.2012 märkusteta 1 941 290,11 EYB   

87 ERF Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse 
praktikamaja ehitamine ja sisustamine 7.12.2012 olulised 1 697 679,78 HTM 76 261,04 

88 ÜF AS EVR Infra 
Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic 
trassil 27.12.2012 märkusteta 16 859 110,28 

Grant 
Thornton 
Rimess OÜ   

89 ÜF AS Tamsalu Vesi 
Tamsalu reovee kogumisala 
veemajandusprojekt 14.12.2012 märkusteta 1 380 892,13 EYB   

90 ERF 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool 

Õppetöökodade hoone nr 1 renoveerimine 
ja sisustamine 21.12.2012 olulised 1 158 973,70 RM 910,36 

91 ÜF Edelaraudtee Infrastruktuuri AS 
Türi-Viljandi raudteelõigu 
rekonstrueerimine 5.12.2012 väheolulised 15 038 410,90 MKM   

92 ÜF AS Pärnu Vesi 

Pärnu Kesklinna, Ülejõe ja Rääma 
linnaosade ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
rekonstrueerimine ja laiendamine 18.12.2012 märkusteta 2 293 409,33 EYB   

93 ÜF Tallinna Kommunaalamet 
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine 
Tallinnas 14.12.2012 märkusteta 13236822, 88 

Grant 
Thornton 
Rimess OÜ   

94 ÜF Valga Linnavalitsus Valga prügila sulgemine 17.04.2012 väheolulised 280 495,90 KIK   

95 ERF AS EVR Infra 
Reisijate turvalisuse tagamine reisirongide 
tööpiirkonnas 29.08.2012 märkusteta 2 328 717,33 MKM   

96 ÜF Maanteeamet Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont 24.05.2012 olulised 6 735 894,09 MKM, MA 4 157,26 

97 ERF 
Siseministeeriumi Infotehnoloogia 
ja arenduskeskus 

ISKE turvameetmete rakendamine 
Siseministeeriumi haldusalas 30.08.2012 väheolulised 475 013,79 SM   

98 ERF Saue Linnavalitsus Saue avatud noortekeskuse rajamine 19.07.2012 väheolulised 277 833,31 SM   

99 ÜF Ragn-Sells AS 
Ragn-Sells AS biojäätmete töötlus ja 
taaskasutus 7.12.2012 väheolulised 2 129 579,83 EYB   

100 ÜF Keskkonnaministeerium 

Kohtla-Järve põlevkivitööstuse ohtlike 
jäätmete keskkonnanõuetele mittevastava 
prügila sulgemine 7.12.2012 märkusteta 6097009,29 EYB   
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101 ÜF OÜ Aseri Kommunaal 

Aseri reoveekogumisala ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni ehitamise ja 
rekonstrueerimise projekt 12.12.2012 märkusteta 1 726 235,80 EYB   

102 ÜF AS Kuremaa ENVEKO 

Jõgeva ja Puurmanni valla ühisveevärgi ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine 2.03.2012 märkusteta 728 037,89 KIK   

103 ÜF AS Kuremaa ENVEKO 

Jõgeva linna ja Jõgeva aleviku ühisveevärgi 
ja kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimineja laiendamine: Jõgeva 
vald 2.03.2012 märkusteta 913 704,34 KIK   

104 ÜF AS Kovek 
Saue valla Saue-Vanamõisa 
reoveekogumisala veemajandusprojekt 27.06.2012 märkusteta 950 903,24 KIK   

105 ERF Tallinna Tehnikaülikool 

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri 
kaasajastamine teadusteema 
SF0140113As08 raames 5.12.2012 väheolulised 67 206,08 RM   

106 ERF Meiren Engineering OÜ Meiren ekspordi suurendamine 21.12.2012 väheolulised 104 202,75 RM   

107 ÜF Tartu Linnavalitsus Aardlapalu prügila sulgemine 12.12.2012 märkusteta 4 722 607,75 EYB   

108 ÜF Maanteeamet Väo-Maardu teelõigu ehitus 7.12.2012 olulised 12 166 063,97 RM 46 966,75 

109 ÜF AS Saku Maja 
Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitamise ja rekonstrueerimise projekt 18.12.2012 märkusteta 2 778 719,47 EYB   

110 ÜF AS Sillamäe Veevärk 

Sillamäe linna veevarustus- ja 
kanalisatsioonisüsteemide 
rekonstrueerimine 18.12.2012 märkusteta 3 451 039,64 EYB   

111 ERF Pärnumaa Kutsehariduskeskus 
Toitlustus -teenindusõppe praktikabaas, 
tugistruktuurid ja sisseseaded 13.07.2012 väheolulised 761 032,67 HTM   

112 ÜF Maanteeamet 
Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 
projekteerimine ja ehitus 3.08.2012 olulised 7 209 271,22 MA 2 236,91 

113 ÜF MTÜ Lääne-Viru Jäätmekeskus Lääne-Viru Jäätmekäitluskeskuse rajamine 4.04.2012 väheolulised 2 426 738,69 KIK   

114 ERF Ericsson Eesti AS  

SMA uue põlvkonna tootmisliinide ja 
tootmise ohjamise tarkvara soetamine 
Ericssoni Tallinna tehases 19.09.2012 olulised 4 514 571,27 RM 227 782,00 

115 ERF 
MTÜ Eesti Raamatukoguvõrgu 
Konsortsium E-teadusinfo programm 9.11.2012 märkusteta 2 152 345,63 PWC   
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116 ERF Eesti Ajaloomuuseum 

Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone 
osaline ümberehitus ja püsiekspositsiooni 
uuendamine 9.11.2012 olulised 1 183 140,33 RM 264 873,88 

117 ÜF Maanteeamet Pärnu ümbersõidu ehitus 5.11.2012 olulised 7 103 016,94 

Grant 
Thornton 
Rimess OÜ 415 304,43 

118 ERF Albu Vallavalitsus 
Albu valla rahvamajad Albu hoone 
renoveerimine 26.10.2012 olulised 309 828,56 RM 2 205,42 

119 ERF Politsei ja Piirivalveamet Multifunktsionaalse laeva soetamine 19.10.2012 märkusteta 4 291 243,66 RM   

120 ERF Tallinna Ülikool 
Tallinna Ülikooli loovalade õppehoone 
ehitus 23.07.2012 olulised 578 506,70 HTM   

121 ERF Tartu Ülikool 

SIME-Süsteemienergeetika ja epigenoomika 
seosed kompleksfenotüübi kujunemisel 
siirdemeditsiinislistes uuringutes 10.10.2012 märkusteta 836 041,83 HTM   

122 ERF Eesti Maaülikool 
EMÜ kromatograafilise analüüsi aparatuuri 
kaasajastamine 10.10.2012 väheolulised 528 385,55 HTM   

123 ERF Tallegg AS Loo to Ranna 8.10.2012 väheolulised 2 149 934,92 RM   

124 ÜF Vändra Alevivalitsus 

Vändra alevi ühisvee- ja 
kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimise ja 
laiendamise projekt 9.10.2012 märkusteta 3 072 767,55 RM   

125 ERF Metalliset Eesti AS 

Metalliset Eesti AS-i Narva tehase: 
tehnoloogiliste võimaluste laiendamine ja 
mehaanika jaoskonna seadmete abiaegade 
vähendamine uute seadmete soetamise 
teel 21.09.2012 väheolulised 854 403,00 RM   

126 ÜF Maanteeamet Rõmeda-Haljala teelõigu ehitus 31.08.2012 märkusteta 2 071 901,48 MA   

127 ERF Rahandusministeerium Riigi kinnisvararegistri arendamine 14.09.2012 märkusteta 201 227,71 RM   

128 ERF Tallinna Kommunaalamet Kadrioru pargi kirdetiigi rekonstrueerimine 12.09.2012 märkusteta 476 670,29 RM   

129 ERF ABB AS 
ABB Taastuvenergeetika seadmete 
ekspordivõimekuse tõstmine 13.07.2012 olulised 333 202,32 RM 224 690,00 

130 ERF Rahandusministeerium e-riigihangete keskkonna arendamine 6.08.2012 väheolulised 362 225,65 RM   

131 ERF Produktsioonigrupp OÜ 
Cloud tüüpi renderfarmi teenuste 
väljatöötamine 10.07.2012 väheolulised 15 977,92 RM   
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132 ERF AS Rait 
AS Rait tehnoloogilise kaasajastamise 
projekt 22.05.2012 väheolulised 1 163 330,03 EAS   

133 ERF SA Ida-Viru Keskhaigla SA Ida-Viru Keskhaigla juurdeehitus 13.07.2012 olulised 185 628,18 RM 122 342,36 

134 ERF 
Kehtna Majandus- ja 
tehnoloogiakool 

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli 
õpilaskodu nr 1 renoveerimine 6.07.2012 märkusteta 152 014,09 RM   

135 ERF Bestra Engineering AS 

Masinaehituse seadmete hankimine 
tehnoloogiliste võimaluste laiendamiseks 
kõrgema lisandväärtusega toodete 
laiendamiseks 20.06.2012 väheolulised 668 954,66 EAS   

136 ERF AS Respo Haagised 
Automatiseeritud laomooduli ja 
painutuspressi juurutamine 21.05.2012 väheolulised 169 000,13 EAS   

137 ERF Tallinna Tööstushariduskeskus 

Mehaanika, mehhatroonika, metalli 
erialade praktika õppetöökodade 
tehnovõrkude rajamine 3.07.2012 väheolulised 289 803,67 RM   

138 ERF Tallinna Tööstushariduskeskus 
Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu 
nr 1 rekonstrueerimine ja sisustamine 4.07.2012 olulised 682603, 94 RM 894,23 

139 ERF SA Tallinna Lastehaigla 

SA Tallinna Lastehaigla infosüsteemi 
liidestamine e-tervise infosüsteemidega-
tervise infosüsteemiga ja retseptikeskusega 21.06.2012 märkusteta 116 574,86 RM   

140 ERF OÜ Cristella VT OÜ Cristella VT investeeringuplaan 2010 18.06.2012 väheolulised 1 700 000,00 EAS   

141 ERF Registrite ja Infosüsteemide Keskus 
Majandusaasta aruannete elektrooniline 
struktureeritud esitamine 19.06.2012 märkusteta 3 268,38 RM   

142* ERF 
Keemilise ja bioloogiline füüsika 
instituut 

Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri 
kaasajastamine teadusteema 
SF0140113As08 raames 20.06.2012 väheolulised 58 615,93 RM   

143 ERF Justiitsministeerium 

Õiguskaitsevaldkonna statistika-kohtueelne 
kriminaal- ja väärteomenetlus ning I ja II 
astme kohtute statistika ja väärteostatistika 31.05.2012 väheolulised 461 797,32 RM   

144 ERF AS Paide Masinatehas 
AS Paide Masinatehas tehnoloogiline 
investeering 16.05.2012 märkusteta 1 155 723,00 RM   

145 ERF Ilmarine AS 

Ilmarine AS  strateegiliste eesmärkide 
saavutamiseks vajalike 
tehnoloogiainvesteeringute teostamine 19.04.2012 olulised 990 443,61 RM 990 443,61 
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146 ERF Veeteede Amet Hundipea sadama I etapi rekonstrueerimine 8.05.2012 olulised 1 403 676,14 RM 6 879,70 

147 ERF SA Tallinna Kultuurikatel 
Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011 
projekti välisturundustegevused 8.05.2012 olulised 101 488,47 RM 17 250,39 

148 ERF AS Viisnurk AS Viisnurga eksporditurundus 30.03.2012 olulised 128 096,99 EAS 1 849,88 

149 ERF AS Reideni Plaat Ettevõtte tootmise spetsialiseerumine 25.04.2012 väheolulised 549 450,00 EAS   

150 ERF Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus HTA 
2011 29.03.2012 olulised 1 810 934,26 RM 142,72 

151 ERF Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Eesti Ühisstend messil Alihankinta 2010 28.03.2012 olulised 31 039,57 RM 212,13 

152 ERF Lõuna-Eesti Haigla AS 
Õendus- ja Hooldusravi Infrastruktuuri 
väljaarendamine Lõuna-Eesti Haiglas 14.03.2012 väheolulised 40 202,97 SM   

153 ERF AS Bestnet 

Ettevõtte konkurentsivõime tõstmine 
innovaatiliste toodete tootmisel 
tehnoloogia investeeringu toel 9.03.2012 märkusteta 1 664 800,00 RM   

154 ERF Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon 
Tuuleenergia Klaster (Estonian Wind Power 
Claster) 1.03.2012 olulised 66 261,77 RM 50,00 

155 ERF Riigimetsa Majandamise Keskus 
RMK looduskeskuste võrgustiku 
infrastruktuuri arendamine 14.02.2012 märkusteta 45 530,74 KIK   

156 ERF SA KredEx 
Ettevõtjate laenukapitali kättesaadavuse 
parandamise täiendav tugiprogramm 30.01.2012 olulised 70 302 813,39 RM, MKM   

157 ERF Veeteede Amet 

Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti 
veeteedel (Mõõdistuslaeva soetamine 
veeteede hüdrograafiliseks 
mõõdistamiseks) 31.01.2012 märkusteta 2 112 750,00 RM   

158 ERF SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, 
ümberehitus 6.01.2012 olulised 19 778 658,19 RM 1 150 818,89 

159 ERF MTÜ Sõmerpalu Motoklubi 
Sõmerpalu motohalli ehitamine ja 
sisustamine 26.05.2011 märkusteta 3 432 765,02 RM   

160 ERF Massi Miliano OÜ 

Physical representation of digital human 
shape data for tailors apparel developers 
and online retailers 8.11.2011 märkusteta 510 778,06 RM   

161 ERF Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 14.12.2011 olulised 4 323 862,59 RM 115 361,21 

162 ÜF OÜ Pandivere Vesi Väike-Maarja veemajandusprojekt 19.12.2011 märkusteta 607 582,30 RM   
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163 ERF Tartu Linnavalitsus 
Uue 120-kohalise lasteaia rajamine 
Kummeli tänavale 11.10.2011 olulised 1 151 297,03 EAS 103 588,64 

164 ERF Viiratsi Vallavalitsus Kalmetu Põhikooli rekonstrueerimine 11.10.2011 olulised 734 440,65 EAS 173 954,54 

165 ERF Toila Vallavalitsus Toila Gümnaasiumi rekonstrueerimine 24.10.2011 olulised 346 053,48 SIM 74 183,29 

166 ERF 
OÜ Eliko Tehnoloogia 
Arenduskeskus Eliko Competence Centre 24.10.2011 olulised 1 991 921,34 EAS 66 765,00 

167 ÜF Maanteeamet 
Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 
projekteerimine ja ehitus 26.09.2011 olulised 14 109 980,86 MA 5 752,05 

168 ÜF Elektriraudtee AS Uue veeremi soetamine 30.06.2011 märkusteta 15 900 000,00 RM   

169 ERF Paide Linnavalitsus 
Ajakeskus "Wittenstein" rajamine Paide 
Vallimäele 12.10.2011 olulised 1 383 631,26 EAS 61 585,58 

170 ERF Pärnu Linnavalitsus 
Vallikääru taastamine atraktiivseks 
puhkekeskkonnaks 23.09.2011 märkusteta 4 240 326,61 RM   

171 ERF Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Vana-Võidu õpilaskodu 7.10.2011 olulised 908 328,91 RM 22 340,59 

172 ERF Quattromed HTI Laborid OÜ 

Biotehnoloogilistel platvormidel baseeruva 
kompleksdiagnostika arendamine 
rakendamiseks tervishoiusüsteemis 29.09.2011 olulised 399 576,44 RM 2 482,83 

173 ERF Riigikantselei Uue elektroonilise Riigi Teataja loomine 23.09.2011 märkusteta 136 867,80 RM   

174 ERF 
Mittetulundusühing Eesti 
Raamatukoguvõrgu Konsortsium E-teadusinfo programm 22.09.2011 olulised 1 169 478,46 RM, HTM 2 396,68 

175 ERF 
Kehtna Majandus- ja 
tehnoloogiakool 

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli 
õpilaskodu nr 1 renoveerimine 15.09.2011 olulised 18 067 363,92 HTM 7803, 25 

176 ÜF OÜ Kose Vesi 
Kose valla Kose reoveekogumisala 
veemajandusprojekt 16.09.2011 märkusteta 1 364 612,34 KIK   

177 ÜF Maanteeamet Pärnu ümbersõidu ehitus 9.09.2011 olulised 7 559 610,80 RM 1 278,23 

178 ERF SA KredEx 
Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja 
kapitalilaenu programm 9.09.2011 olulised 6 391 164,85 RM   

179 ERF Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 

Ajarännak (Bastioni käikude ja Kiek in de 
Köki renoveerimine ja ekspositsiooni 
installeerimine) 25.04.2011 märkusteta 912 659,10 MKM   

180 ERF Elme Metall OÜ Elme Metall OÜ ekspordi arendamine 30.08.2011 väheolulised 64 062,98 EAS   
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181 ERF Tõrva Linnavalitsus 
Tõrva lasteaia "Mõmmik" 
rekonstrueerimine 19.08.2011 olulised 671 881,03 EAS 28 164,09 

182 ERF 
MTÜ Lõuna-Eesti 
Erihooldusteenuste Keskus 

MTÜ Lõuna-Eesti Erihooldusteenuste 
Keskuse kinnistu ost ja ööpäevaringse 
hoolduse osakonna ning psüühikahäiretega 
vanurite osakonna rekonstrueerimine 22.08.2011 väheolulised 260 420,73 RM   

183 ÜF Tallinna Linnavalitsus 
Ülemiste liiklussõlme rekonstrueerimine 
Tallinnas 22.08.2011 märkusteta 6 372 476,14 RM   

184 ÜF Maanteeamet Väo-Maardu teelõigu ehitus 11.08.2011 väheolulised 6 630 780,72 RM   

185 ERF 
Eesti Nanotehnoloogiate 
Arenduskeskuse AS 

Estonian Nanotechnology Competence 
Centre 1.08.2011 märkusteta 1 425 908,26 RM   

186 ERF Vihula Mõis OÜ 
Vihula Mõisa arendamine rahvusvaheliseks 
turismiatraktsiooniks 6.07.2011 olulised 2 986 139,70 RM 130 675,30 

187 ERF 
Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi 
Haldamise SA 

Tallinna Loomeinkubaatori ruumide 
ehitamine, sisustamine ja arendamine 
(investeerimine) 7.07.2011 olulised 184 079,05 RM 208,55 

188 ERF Baltic Workboats AS 

Baltic Workboats AS- alumiiniumist 
töölaevade suurimaks tootjaks Läänemere 
regioonis 6.07.2011 väheolulised 1 011 816,88 EAS   

189 ERF SA Jõhvi Haigla 
Puuetega inimeste piirkondliku 
rehabilitatsioonikeskuse rajamine  10.06.2011 märkusteta 408 999,92 RM   

190 ERF OÜ Maurellis Eesti Fototurismi Keskus 4.07.2011 väheolulised 170 411,05 EAS   

191 ERF Crystalsol OÜ 
Kuluefektiivse päikesepatarei 
väljaarendamine 3.06.2011 olulised 860 344,48 RM 12467, 53 

192 ERF Pärnumaa Kutsehariduskeskus 
Toitlustus -teenindusõppe praktikabaas, 
tugistruktuurid ja sisseseaded 11.03.2011 olulised 1964944, 67 RM 1 288,46 

193 ERF Purutuli OÜ 
Purutuli OÜ puidugraanulitehase masinate 
soetamine 18.04.2011 märkusteta 2 087 514,22 RM   

194 ERF Norfolier Baltic OÜ Projekt "Greentec" 18.05.2011 olulised 2 364 000,00 EAS 1 150 000,00 

195 ERF Järvamaa Kutsehariduskeskus 
Põllumajanduse ja tehnika õppevaldkonna 
seadmed 26.05.2011 märkusteta 108 507,62 HTM   

196 ERF AS Värska Vesi 
AS Värska Vesi tootmistehnoloogia 
uuendamine 19.05.2011 märkusteta 2 828 662,14 RM   

197 ÜF AS EVR Infra 
Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic 
trassil 23.05.2011 väheolulised 8 423 994,45 MKM   
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198 ERF Eesti Maaülikool 

Eesti Maaülikooli tehnikavaldkonna 
infrastruktuuri kaasajastamine ja 
ruumiprogrammi optimeerimine 17.05.2011 väheolulised 1 390 639,36 RM   

199 ERF Maanteeamet 
Regionaalne maanteede rekonstrueerimise 
koondprojekt 12.05.2011 väheolulised 21 189 521,10 MKM,MA   

200 ÜF Radix Hoolduse OÜ Nõrava prügila sulgemine 4.05.2011 olulised 420 937,87 KIK 9 207,20 

201 ERF Politsei ja Piirivalveamet Multifunktsionaalse laeva soetamine 15.04.2011 väheolulised 8 101 732,35 RM   

202 ERF Padise Vallavalitsus 
Risti Põhikooli algklasside tiiva 
rekonstrueerimine 7.04.2011 väheolulised 341 080,23 EAS   

203 ÜF AS Rakvere Vesi 
Rakvere Linna reoveekogumisala 
veemajandusprojekt 6.04.2011 väheolulised 307 172,52 KIK   

204 ERF Päinurme Internaatkool 
Päinurme Internaatkooli pumbamaja 
renoveerimine ja sisustuse uuendamine 6.04.2011 olulised 1 238 241,64 HTM 15 442,81 

205 ERF Teaduskeskus AHHAA SA 
Teaduskeskus AHHAA uue hoone ehitamine 
koos püsiekspositsiooni ehitusega 25.03.2011 väheolulised 3 884 627,05 RM   

206 ERF Estpak Plastik AS 
EstPak Plastik AS tootmisprotsessi 
moderniseerimine 25.03.2011 märkusteta 456 316,65 EAS   

207 ÜF AS Elveso 
Rae valla Pirita jõe reoveekogumisala 
veemajandusprojekt 22.03.2011 väheolulised 2 942 607,45 KIK   

208 ERF Veeteede Amet 

Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti 
veeteedel (Mõõdistuslaeva soetamine 
veeteede hüdrograafiliseks 
mõõdistamiseks) 22.02.2011 märkusteta 2 817 000,00 RM   

209 ERF Pärnu Linnavalitsus Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja 16.02.2011 olulised 631 458,04 HTM 204,92 

210 ERF 
Elukestva Õppe Arendamise 
Sihtasutus Innove SA Innove 2009 HTA 18.02.2011 olulised 323 866,68 RM 73,99 

211 ERF SA Archimedes SA Archimedes 2010 HTA 9.02.2011 väheolulised 438 967,38 RM   

212 ERF Ericsson Eesti AS  

SMA uue põlvkonna tootmisliinide ja 
tootmise ohjamise tarkvara soetamine 
Ericssoni Tallinna tehases 10.02.2011 väheolulised 4 736 977,03 RM   

213 ERF AS Tallinna Lennujaam 
Kärdla, Kuressaare, Ruhnu ja Tartu 
lennujaamade arendamise koondprojekt 28.12.2010 väheolulised 103 750 846,87 

AS Tallinna 
Lennujaam   



15 

 

Jrk Fond Toetuse saaja Projekti nimetus 
Auditi läbiviimise 
aeg 

Auditi 
tähelepanekud Projekti kulud 

Auditi 
läbiviija 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud 

214 ÜF AS Saarte Liinid 
Kuivastu, Virstu, Heltermaa ja Rohuküla 
sadamate rekonstrueerimine 13.12.2010 olulised 18 796 390,02 RM 114 256,41 

215 ERF SA KredEx Korterelamute renoveerimislaen 3.12.2010 väheolulised 85 818 644,31 PWC   

216 ERF Are Vallavalitsus Are Põhikooli renoveerimine 2.12.2010 väheolulised 846 809,98 PWC   

217 ERF Haapsalu Linnavalitsus 
Haapsalu Promenaadi rekonstrueerimine -I 
etapp 2.11.2010 väheolulised 1 131 767,43 SIM   

218 ERF Rapla Spordirajatised SA Rapla Vesiroosi Spordihoone ehitamine 26.11.2010 olulised 1 741 044,06 PWC 671,07 

219 ERF 
Eliko Tehnoloogia Arenduskeskus 
OÜ Eliko Competence Centre 23.11.2010 väheolulised 958 674,73 PWC   

220 ERF 
AS Vähiuuringute tehnoloogia 
arenduskeskus Competence centre for cancer research 9.11.2010 olulised 1 965 122,62 PWC 15,62 

221 ERF AS EVR Infra 
Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic 
trassil 26.10.2010 väheolulised 11 484 655,30 RM   

222 ERF Rõngu Vallavalitsus Rõngu Hoolduskeskuse ehituse I etapp 2.11.2010 väheolulised 487 832,56 PWC   

223 ERF Kohila Vallavalitsus Kohila Mõisa ait-kuivati renoveerimine 9.11.2010 väheolulised 630 887,43 PWC   

224 ERF Kernu Vallavalitsus 
Ruila Põhikooli võimla ja õppekõrvalhoone 
ehitus 2.11.2010 väheolulised 86 177,51 PWC   

225 ERF Kunda Linnavalitsus Kunda Spordikompleksi rekonstrueerimine 2.11.2010 väheolulised 732 035,99 PWC   

226 ERF MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus Eesti Pärimusmuusika Keskuse sisustamine 18.10.2010 olulised 709 634,35 EAS 102,19 

227 ERF Käina Vallavalitsus Käina Gümnaasiumi rekonstrueerimine 18.10.2010 olulised 1 159 457,01 EAS 27 754,92 

228 ERF Lihula Vallavalitsus Lihula lasteaia rekonstrueerimine 21.10.2010 väheolulised 1 300 206,23 EAS   

229 ERF 
Riigi Infosüsteemide 
Arenduskeskus 

Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide 
turvalisuse tõstmine 30.09.2010 märkusteta 737 097,02 MKM   

230 ERF Maanteeamet 
Regionaalne maanteede rekonstrueerimise 
koondprojekt 30.09.2010 väheolulised 184 332 809,18 MKM   

231 ERF Ülenurme Vallavalitsus Uhti kõrtsi kompleks avatud ateljeeks 30.09.2010 väheolulised 724 491,89 EAS   

232 ERF Põdrala Vallavalitsus Riidaja Põhikooli hoone rekonstrueerimine 30.09.2010 olulised 396 950,74 EAS 83 437,59 

233 ERF Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, 
ümberehitus 7.10.2010 olulised 107 531 156,93 RM 144 919,66 
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234 ERF Kihnu Vallavalitsus Kihnu Muuseumi rekonstrueerimine 23.09.2010 märkusteta 473 105,14 RM   

235 ERF Võru Linnavalitsus Tamula rannapromenaadi väljaarendamine 30.09.2010 märkusteta 729 685,81 RM   

236 ERF AS Sangla Turvas 
AS Sangla Turvas turba töötluskompleksi 
moderniseerimine 13.07.2010 märkusteta 2 550 780,00 RM   

237 ERF Kihelkonna Vallavalitsus Kihelkonna Rahvamaja rekonstrueerimine 26.07.2010 olulised 1 417 338,91 EAS 10 824,12 

238 ERF Nordbiochem OÜ 
Piimhappe kõrgmolekulaarse polümeeria 
tootmistehnoloogia arendamine 22.09.2010 olulised 814 226,96 RM 3 623,21 

239 ERF MTÜ Koosa Noorteklubi 

Koosa Noorteklubi infrastruktuuri 
kaasajastamine (ruumide remont, 
küttesüsteemi, keldri ja välisfassaadi 
renoveerimine 20.09.2010 märkusteta 319 558,24 HTM   

240 ERF Veeteede Amet 

Meresõiduohutuse tõhustamine Eesti 
veeteedel (Mõõdistuslaeva soetamine 
veeteede hüdrograafiliseks 
mõõdistamiseks) 6.09.2010 väheolulised 14 085 000,00 MKM   

241 ÜF Maanteeamet 
Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 
projekteerimine ja ehitus 7.09.2010 väheolulised 14 240 461,83 RM   

242 ERF AS Balbiino 
Balbiino jäätise ja külmutatud kaupade Läti 
ekspordiplaani (2009-2010) elluviimine 31.03.2010 märkusteta 100 727,95 EAS   

243 ERF Lõuna Regionaalne Maanteeamet Eesti Maanteemuuseumi edasiarendamine 12.08.2010 märkusteta 2 385 131,58 MKM   

244 ERF Päästeamet 

Metsa-, maastiku-, pinnase-, ning 
naftasaaduste tulekahjude likvideerimise 
varustuse ja vahendite soetamine 26.07.2010 väheolulised 4 860 620,04 KIK   

245 ERF Päästeamet 

Keskkonnaalaste õnnetuste logistilise ja 
juhtimise võimekuse tõhustamiseks vajaliku 
varustuse ja vahendite soetamine ning 
infrastruktuuri väljaehitamine 26.07.2010 väheolulised 1 676 538,21 KIK   

246 ERF 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool 

Õpilaskodude ja õppehoonete vaheliste 
keskküttetrasside väljavahetamine 29.06.2010 väheolulised 47 392,09 HTM   

247 ERF Suure-Jaani Vallavalitsus Olustvere aleviku lasteaia ehitus 15.06.2010 märkusteta 1 293 407,65 RM   

248 ERF Tallinna Tööstushariduskeskus 
Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu 
nr 1 rekonstrueerimine ja sisustamine 16.06.2010 väheolulised 1453340,923 RM   
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249 ÜF OÜ Paikre Pärnu Prääma prügila sulgemine 17.06.2010 väheolulised 540 974,78 KIK   

250 ERF OÜ Temper 
OÜ Temper CNC-plasmalõikuspingi ja CNC-
painutuspingi soetamine 17.06.2010 märkusteta 170 509,25 EAS   

251 ERF Tartu Ülikool 
Tartu Ülikooli keskkonna- ja 
materjalianalüüsi teaduskeskus 14.06.2010 väheolulised 25 981 136,24 RM   

252 ERF Muuseumiehituse SA Teatrinukkude muuseumi rajamine 4.06.2010 olulised 3 669 558,50 RM 18 422,57 

253 ERF Stako Diler OÜ 
Stako Diler OÜ investeerimisprogramm 
2009-2011 1.06.2010 märkusteta 820 014,80 EAS   

254 ERF Taheva Vallavalitsus 
Taheva Sanatooriumi peahoone 
rekonstrueerimine 1.06.2010 väheolulised 564 611,44 EAS   

255 ERF SA Holstre-Polli Tervisekeskus Viljandimaa tervisekeskuse arendamine 3.06.2010 väheolulised 1 317 964,61 RM   

256 ERF 

MTÜ Toidu- ja 
Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus 

Competence centre of food and 
fermentation technologies 8.06.2010 olulised 1 389 406,29 RM 3 899,43 

257 ERF 
Heino Elleri nimeline Tartu 
Muusikakool Õppehoone Lossi 15 ja õppevahendite ost 27.05.2010 olulised 1 099 065,42 HTM   

258 ERF 
Olustvere Teenindus- ja 
Maamajanduskool 

Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli 
õpilaskodu hoone ehitus ning sisustamine 27.05.2010 märkusteta 3 953 782,93 HTM   

259 ERF Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli uus õppehoone 1.06.2010 väheolulised 23 994 829,55 RM   

260 ERF OÜ Velko AV 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 17.05.2010 märkusteta 5 369,60 RM   

261 ERF Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 18.05.2010 väheolulised 27 711 338,89 RM   

262 ERF Ahja Vallavalitsus Ahja lasteaia rekonstrueerimine 14.05.2010 olulised 308 073,38 EAS 641,03 

263 ERF Paikuse Vallavalitsus Paikuse Põhikooli algklasside maja 13.05.2010 väheolulised 985 016,14 EAS   

264 ERF 
OÜ Eliko Tehnoloogia 
Arenduskeskus Eliko Competence Centre 30.04.2010 olulised 1 826 044,89 RM 14 804,45 

265 ERF Eesti Pagar AS 
AS Eesti Pagari vormileiva ja röstsaia 
tootmisliin 10.03.2010 märkusteta 2 631 500,00 EAS   

266 ERF AS GreenCoal 
Grillsöetootmise laiendamine ja pakkimise 
automatiseerimine 10.05.2010 märkusteta 312 735,04 EAS   



18 

 

Jrk Fond Toetuse saaja Projekti nimetus 
Auditi läbiviimise 
aeg 

Auditi 
tähelepanekud Projekti kulud 

Auditi 
läbiviija 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud 

267 ERF Justiitsministeerium e- toimiku arendamine 26.04.2009 olulised 1 483 499,42 RM   

268 ERF Põlva Linnavalitsus Põlva Ühisgümnaasiumi rekonstrueerimine 26.04.2010 märkusteta 1 052 448,65 RM   

269 ERF Paide Linnavalitsus 
Paide Avatud Noortekeskuse terviklik 
väljaarendamine 23.03.2010 väheolulised 539 422,75 HTM   

270 ERF Paide Linnavalitsus 
Paode Gümnaasiumi B-korpuse 
rekonstrueerimine 8.03.2010 väheolulised 1 278 064,24 EAS   

271 ERF Tartu Ülikool Keemilise bioloogia tippkeskus 17.03.2010 väheolulised 5 891 981,64 HTM   

272 ERF Hardmeier OÜ FoxSec toote II põlvkonna arendus 11.03.2010 olulised 1 084 624,99 EAS 1 374,02 

273 ERF Evikon MCI OÜ 
Evikon MCI ekspordiplaan välisturgudele 
sisenemiseks -Faas 1 9.03.2010 väheolulised 182 148,20 EAS   

274 ERF Aquator OÜ Eksporditurunduse toetus 9.03.2010 olulised 191 734,95 EAS 2 750,63 

275 ERF AS Paldiski Tsingipada 
Kaasaegsel tehnoloogial põhineva 
kuumtsinkimistehase rajamine 11.02.2010 märkusteta 1 779 784,99 MKM   

276 ERF Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 

Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu 
Paksunahaliste Maja elevantide osa 
renoveerimine 1.10.2009 olulised 2 072 671,57 RM,EAS 566 342,34 

277 ERF Tallinna linn 

Ajarännak (Bastioni käikude ja Kiek in de 
Köki renoveerimine ja ekspositsiooni 
installeerimine) 19.06.2009 märkusteta 1 746 837,62 EAS   

278 ERF Varstu Lennuväli SA Varstu Lennujaama taastamine 16.06.2009 märkusteta 106 443,76 EAS   

279 ERF Justiitsministeerium e-toimiku arendamine 30.07.2009 märkusteta 1 483 499,42 MKM   

280 ERF Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 16.06.2009 väheolulised 27 711 338,89 MKM   

281 ERF SA Holstre-Polli Tervisekeskus Viljandimaa tervisekeskuse arendamine 13.08.2009 olulised 1 317 964,61 SIM, EAS 602,03 

282 ERF KÜ Daumani 12 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 26.05.2009 väheolulised 830,85 RM   

283 ERF KÜ Kangelaste 44 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 26.05.2009 väheolulised 188,54 RM   

284 ERF KÜ Madala 5 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 26.05.2009 väheolulised 678,74 RM   
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285 ERF KÜ Rakvere 73 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 26.05.2009 väheolulised 894,76 RM   

286 ERF KÜ Võidu 10A 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 26.05.2009 väheolulised 223,69 RM   

287 ERF KÜ Vestervalli 14 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 16.06.2009 väheolulised 766,94 RM   

288 ERF KÜ Valgu 47 
Energiaauditi ja ehitise ekspertiisi tegemise 
ning ehitusprojekti koostamise toetamine 26.05.2009 väheolulised 639,12 RM   

289 ERF GSMValve OÜ GSMValve toodete eksport Läti turule 29.04.2009 märkusteta 191 734,95 EAS   

290 ERF Justiitsministeerium Avalik e-toimik (AET) I etapp 21.05.2009 väheolulised 518 387,38 MKM   

291 ERF SA KredEx 
Ettevõtluslaenude riiklike tagatiste ja 
kapitalilaenu programm 14.05.2009 väheolulised 18 723 857,32 RM, MKM   

292 ERF 
Riigi Infosüsteemide 
Arenduskeskus 

Riigi infosüsteemi kindlustavate süsteemide 
turvalisuse tõstmine 22.04.2009 väheolulised 1 917 349,46 RM   

293 ERF 
Riigi Infosüsteemide 
Arenduskeskus Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine 27.04.2009 märkusteta 3 195 582,43 RM   

294 ERF Repo Vabrikud AS 
Repo by Sorbes turuosa suurendamine 
sihtturgudel 2008-2009 20.03.2009 märkusteta 175 935,99 MKM   

    Kokku       1 585 943 483,54   7 546 952,95 

 

 

 

 

 



Lisa 6. Valim magistritöös kasutatud audititest. Allikas: autori koostatud 

Jrk 
Toetuse 
saaja Projekti nimi Auditi läbiviimise aeg Projekti kulud 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud 

1 ÜF AS Saarte Liinid 
Kuivastu, Virstu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate 
rekonstrueerimine 8 472 589,68 208 970,26 

2 ÜF AS Saku Maja 
Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitamise ja rekonstrueerimise projekt 5 314 098,26 5 345,89 

3 ÜF Maanteeamet Väo-Maardu teelõigu ehitus 8 449 494,69 2 037,20 

4 ERF 
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 6 505 668,36 12 248,56 

5 ERF SA KredEx Korterelamute renoveerimislaen 24 199 626,49 41 696,79 

6 ÜF AS EVR Infra Raudtee rekonstrueerimine Rail Baltic trassil 5 200 980,68 313 948,42 

7 ERF Tartu Ülikool 
Siirdeuuringud neuroimmunoloogiliste haiguste 
paremaks diagnostikaks ja raviks 948 288,51 25 696,33 

8 ERF Eesti Meremuuseum 

Meremuuseumi Lennusadama arendamine 
kaasaegseks ja terviklikuks merenduse ja 
tehnikaajaloo muuseumikülastuskompleksiks  8 532 149,12 50 793,56 

9 ERF Pärnumaa Kutsehariduskeskus 
Auto ja metallitöö erialade praktikabaas koos 
seadmetega ning õppesõidu harjutusväljak 2 201 671,40 4 868,25 

10 ERF Tallinna Linnavaraamet Lastele perelähedane elukeskkond 1 795 491,00 82 738,06 

11 ÜF Viimsi Vesi AS Viimsi veekorralduse II etapp 2 287 778,91 496,69 

12 ERF 
Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium Riikliku Ehitisregistri e-teenuste mooduli loomine 256 042,89 1 596,40 

13 ERF Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse praktikamaja 
ehitamine ja sisustamine 3 981 541,75 193,27 

14 ERF 
Tartu Linnavalitsuse Linnavarade 
osakond 

Tartu Tamme staadonikompleksi lõplik 
väljaarendamine 1 651 963,47 174 675,95 

15 ERF 
SA Lõhavere Ravi- ja 
Hoolduskeskus 

Lõhavere Ravi- ja Hooldekeskuse 
rekonstrueerimine ja rajamine 1 783 648,52 38 787,51 

16 ERF Tallinna Heleni kool Õpilaskodu D-korpuse ehitamine 246 196,36 2 262,47 

17 ERF Tallinna Tehnikaülikool Tallinna Tehnikaülikooli keemiahoone II ehitusjärk 1 444 303,55 41 953,48 

18 ERF Vastse-Kuuste Vallavalitsus Vastse-Kuuste aleviku lasteaiahoone ehitus 586 471,02 1 923,39 

19 ERF Alatskivi Vallavalitsus Alatskivi lossi renoveerimise viimane etapp 337 667,38 500,57 

20 ÜF AS Saku Maja 
Saku aleviku ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
ehitamise ja rekonstrueerimise projekt 4 825 563,88 7 518,34 

21 ERF OÜ Bole 
Tüvekontuuri servaga laudadest mööbliplaatide 
tootearendus 345 729,98 808,78 

22 ERF Eesti Maaülikool 
Taastuvate loodusvarade uurimise analüütilise 
võimekuse suurendamine 353 648,62 11 822,50 

23 ERF SA Innove SA Innove 2011 HTA 433 444,36 322,35 

24 ERF Tallinna Tehnikaülikool 
Integreeritud elektroonikasüsteemide ja 
biomeditsiinitehnika tippkeskus  642 530,00 80,70 

25 ERF Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus 
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse praktikamaja 
ehitamine ja sisustamine 1 697 679,78 76 261,04 

26 ERF 
Vana-Vigala Tehnika- ja 
Teeninduskool 

Õppetöökodade hoone nr 1 renoveerimine ja 
sisustamine 1 158 973,70 910,36 

27 ÜF Maanteeamet Valgejõe-Rõmeda teelõigu ehitus ja remont 6 735 894,09 4 157,26 

28 ÜF Maanteeamet Väo-Maardu teelõigu ehitus 12 166 063,97 46 966,75 

29 ÜF Maanteeamet 
Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 
projekteerimine ja ehitus 7 209 271,22 2 236,91 
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30 ERF Ericsson Eesti AS  

SMA uue põlvkonna tootmisliinide ja tootmise 
ohjamise tarkvara soetamine Ericssoni Tallinna 
tehases 4 514 571,27 227 782,00 

31 ERF Eesti Ajaloomuuseum 
Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone osaline 
ümberehitus ja püsiekspositsiooni uuendamine 1 183 140,33 264 873,88 

32 ÜF Maanteeamet Pärnu ümbersõidu ehitus 7 103 016,94 415 304,43 

33 ERF Albu Vallavalitsus Albu valla rahvamajad Albu hoone renoveerimine 309 828,56 2 205,42 

34 ERF ABB AS 
ABB Taastuvenergeetika seadmete 
ekspordivõimekuse tõstmine 333 202,32 224 690,00 

35 ERF SA Ida-Viru Keskhaigla SA Ida-Viru Keskhaigla juurdeehitus 185 628,18 122 342,36 

36 ERF Tallinna Tööstushariduskeskus 
Tallinna Tööstushariduskeskuse ühiselamu nr 1 
rekonstrueerimine ja sisustamine 682603, 94 894,23 

37 ERF Ilmarine AS 

Ilmarine AS  strateegiliste eesmärkide 
saavutamiseks vajalike tehnoloogiainvesteeringute 
teostamine 990 443,61 990 443,61 

38 ERF Veeteede Amet Hundipea sadama I etapi rekonstrueerimine 1 403 676,14 6 879,70 

39 ERF SA Tallinna Kultuurikatel 
Tallinn Euroopa Kultuuripealinn 2011 projekti 
välisturundustegevused 101 488,47 17 250,39 

40 ERF AS Viisnurk AS Viisnurga eksporditurundus 128 096,99 1 849,88 

41 ERF 
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus HTA 2011 1 810 934,26 142,72 

42 ERF Eesti Kaubandus-Tööstuskoda Eesti Ühisstend messil Alihankinta 2010 31 039,57 212,13 

43 ERF Eesti Tuuleenergia Assotsiatsioon Tuuleenergia Klaster (Estonian Wind Power Claster) 66 261,77 50,00 

44 ERF SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, 
ümberehitus 19 778 658,19 1 150 818,89 

45 ERF 
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine 4 323 862,59 115 361,21 

46 ERF Tartu Linnavalitsus 
Uue 120-kohalise lasteaia rajamine Kummeli 
tänavale 1 151 297,03 103 588,64 

47 ERF Viiratsi Vallavalitsus Kalmetu Põhikooli rekonstrueerimine 734 440,65 173 954,54 

48 ERF Toila Vallavalitsus Toila Gümnaasiumi rekonstrueerimine 346 053,48 74 183,29 

49 ERF 
OÜ Eliko Tehnoloogia 
Arenduskeskus Eliko Competence Centre 1 991 921,34 66 765,00 

50 ÜF Maanteeamet 
Aruvalla-Kose teelõigu ja Mäo möödasõidu 
projekteerimine ja ehitus 14 109 980,86 5 752,05 

51 ERF Paide Linnavalitsus Ajakeskus "Wittenstein" rajamine Paide Vallimäele 1 383 631,26 61 585,58 

52 ERF Viljandi Ühendatud Kutsekeskkool Vana-Võidu õpilaskodu 908 328,91 22 340,59 

53 ERF Quattromed HTI Laborid OÜ 

Biotehnoloogilistel platvormidel baseeruva 
kompleksdiagnostika arendamine rakendamiseks 
tervishoiusüsteemis 399 576,44 2 482,83 

54 ERF 
Mittetulundusühing Eesti 
Raamatukoguvõrgu Konsortsium E-teadusinfo programm 1 169 478,46 2 396,68 

55 ERF 
Kehtna Majandus- ja 
tehnoloogiakool 

Kehtna Majandus- ja Tehnoloogiakooli õpilaskodu 
nr 1 renoveerimine 18 067 363,92 7803, 25 

56 ÜF Maanteeamet Pärnu ümbersõidu ehitus 7 559 610,80 1 278,23 

57 ERF Tõrva Linnavalitsus Tõrva lasteaia "Mõmmik" rekonstrueerimine 671 881,03 28 164,09 
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58 ERF Vihula Mõis OÜ 
Vihula Mõisa arendamine rahvusvaheliseks 
turismiatraktsiooniks 2 986 139,70 130 675,30 

59 ERF 
Ettevõtluse Toetamise ja Krediidi 
Haldamise SA 

Tallinna Loomeinkubaatori ruumide ehitamine, 
sisustamine ja arendamine (investeerimine) 184 079,05 208,55 

60 ERF Crystalsol OÜ Kuluefektiivse päikesepatarei väljaarendamine 860 344,48 12467, 53 

61 ERF Pärnumaa Kutsehariduskeskus 
Toitlustus -teenindusõppe praktikabaas, 
tugistruktuurid ja sisseseaded 1964944, 67 1 288,46 

62 ERF Norfolier Baltic OÜ Projekt "Greentec" 2 364 000,00 1 150 000,00 

63 ÜF Radix Hoolduse OÜ Nõrava prügila sulgemine 420 937,87 9 207,20 

64 ERF Päinurme Internaatkool 
Päinurme Internaatkooli pumbamaja 
renoveerimine ja sisustuse uuendamine 1 238 241,64 15 442,81 

65 ERF Pärnu Linnavalitsus Huvikooli Pärnu Tehnika- ja Tööõpetusmaja 631 458,04 204,92 

66 ERF 
Elukestva Õppe Arendamise 
Sihtasutus Innove SA Innove 2009 HTA 323 866,68 73,99 

67 ÜF AS Saarte Liinid 
Kuivastu, Virstu, Heltermaa ja Rohuküla sadamate 
rekonstrueerimine 18 796 390,02 114 256,41 

68 ERF Rapla Spordirajatised SA Rapla Vesiroosi Spordihoone ehitamine 1 741 044,06 671,07 

69 ERF 
AS Vähiuuringute tehnoloogia 
arenduskeskus Competence centre for cancer research 1 965 122,62 15,62 

70 ERF 
MTÜ Eesti Pärimusmuusika 
Keskus Eesti Pärimusmuusika Keskuse sisustamine 709 634,35 102,19 

71 ERF Käina Vallavalitsus Käina Gümnaasiumi rekonstrueerimine 1 159 457,01 27 754,92 

72 ERF Põdrala Vallavalitsus Riidaja Põhikooli hoone rekonstrueerimine 396 950,74 83 437,59 

73 ERF Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla juurde-, 
ümberehitus 

107 531 
156,93 144 919,66 

74 ERF Kihelkonna Vallavalitsus Kihelkonna Rahvamaja rekonstrueerimine 1 417 338,91 10 824,12 

75 ERF Nordbiochem OÜ 
Piimhappe kõrgmolekulaarse polümeeria 
tootmistehnoloogia arendamine 814 226,96 3 623,21 

76 ERF Muuseumiehituse SA Teatrinukkude muuseumi rajamine 3 669 558,50 18 422,57 

77 ERF 

MTÜ Toidu- ja 
Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus 

Competence centre of food and fermentation 
technologies 1 389 406,29 3 899,43 

78 ERF Ahja Vallavalitsus Ahja lasteaia rekonstrueerimine 308 073,38 641,03 

79 ERF 
OÜ Eliko Tehnoloogia 
Arenduskeskus Eliko Competence Centre 1 826 044,89 14 804,45 

80 ERF Hardmeier OÜ FoxSec toote II põlvkonna arendus 1 084 624,99 1 374,02 

81 ERF Aquator OÜ Eksporditurunduse toetus 191 734,95 2 750,63 

82 ERF Tallinna Kultuuriväärtuste Amet 
Tallinna Loomaaia Afrikaaniumi I järgu 
Paksunahaliste Maja elevantide osa renoveerimine 2 072 671,57 566 342,34 

83 ERF SA Holstre-Polli Tervisekeskus Viljandimaa tervisekeskuse arendamine 1 317 964,61 602,03 

84 ESF SA Archimedes 
Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise 
programm PRIMUS 2 987 962,90 14 610,00 

85 ESF SA Õigusteenuste büroo 
Tööturu riskigruppide toimetuleku edendamise 
projekt JAH edule 94 235,03 1 239,35 

86 ESF Kultuuriministeerium 
Eesti 20.sajandi (1870-1991) väärtusliku 
arhitektuuri kaardistamine ja analüüs 76 507,48 215,04 

87 ESF SA Archimedes 
Kolmanda taseme õppe kvaliteedi arendamise 
programm PRIMUS 2 050 469,11 1 503,58 
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Jrk 
Toetuse 
saaja Projekti nimi Auditi läbiviimise aeg Projekti kulud 

Tuvastatud 
mitteabikõlblikud 
kulud 

88 ESF Eesti Töötukassa   20 059 596,13 984 938,80 

89 ESF 
Intergatsiooni ja migratsiooni SA 
Meie Inimesed   750 679,53 1 156,89 

90 ESF Eesti Töötukassa   23 977 995,26 1 279,00 

91 ESF 
Riiklik eksami ja 
kvalifikatsioonikeskus   224 356,46 9 009,22 

92 ESF SA Archimedes 
DoRa I (administreerimine; tegevused 1, 3-8 ja 
muud kulud) 3 957 558,57 21 956,51 

93 ESF Tartu Ülikool   213 163,11 82,93 

94 ESF Eesti Tööandjate Keskliit   148 990,31 225,83 

95 ESF MTÜ Saaremaa Õppekeskus 
Info- ja nõustamisteenuse abiga aktiivsesse ellu ja 
tööle 39 616,17 1 114,56 

96 ESF Haridus- ja teadusministeerium   777 013,98 643,90 

97 ESF Optiprof Estonia OÜ   63 999,97 31 955,82 

98 ESF Tallinna Tehnikakõrgkool   21 678,61 488,10 

99 ESF Haridus- ja teadusministeerium   2 733 249,14 1 161 441,10 

100 ESF Riigikantselei 
Paremad avalikud teenused-valitsemissektori 
toimivuse analüüs 296 505,29 7 013,15 

101 ESF 
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus 

MTÜ maakondlike tugistruktuuride toetamise 
programm: MTÜde nõustamine 162 693,63 59,57 

102 ESF Välisvõrkude Ehitus OÜ 

ISO 14001 :2004 ja OHASAS 18001: 2007 
standarditele vastava keskkonnajuhtimise, 
töötervishoiu ja tööohutuse süsteemi rakendamine 
ja juurutamine 8 947,63 8 947,63 

103 ESF 
Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutus 

Ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse programm: 
Innovatsiooniteadlikkus 2 727 791,41 228,84 

104 ESF Tervise Arengu Instituut Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008-2009 1 132 062,77 406,76 

105 ESF Sotsiaalministeerium 
Riiklikud tegevused töölesaamist toetavate 
nõustamisteenuste arendamisel 622 197,15 3 008,82 

106 ESF Tööturuamet Puuetega inimeste tööhõive edendamine 2 353 993,84 293,74 
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