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Õiguskantsleri Kantselei 2014. aasta 
raamatupidamise aastaaruande 
õigsus ja tehingute seaduslikkus 

 

Kokkuvõte auditeerimise tulemustest 
Riigieelarve seadus kohustab Riigikontrolli igal aastal auditeerima 
Õiguskantsleri Kantselei raamatupidamist ja tehingute seaduslikkust. 
Riigikontroll auditeeris Õiguskantsleri Kantselei 2014. aasta 
raamatupidamise aastaaruande õigsust ning tehingute vastavust 
riigieelarve seadustele, riigivaraseadusele ja riigihangete seadusele. 

Õiguskantsleri Kantselei raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab 
kantselei 2014. aasta tulemiks –2,75 miljonit eurot ja bilansi mahuks 
31.12.2014. aasta seisuga 2,8 miljonit eurot, kajastab olulises osas 
õigesti ja õiglaselt, kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga 
kantselei finantsseisundit ning lõppenud aruandeperioodi 
majandustulemust ja rahavoogusid. 

Kantselei 2014. aasta eelarvekulud olid kokku 2,2 miljonit eurot, tulud 
0,03 miljonit eurot. Riigikontrolli arvamusel on Õiguskantsleri Kantselei 
majandustehingud olulises osas sooritatud kooskõlas riigieelarve seaduse 
põhimõtetega ning 2014. aasta riigieelarve seaduse ja 2014. aasta 
riigieelarve seaduse muutmise seadusega. 

Riigikontrolli hinnangul on Õiguskantsleri Kantselei riigivara soetamisel, 
kasutamisel ja mahakandmisel olulises osas järginud riigivaraseaduse 
põhimõtteid. 

Riigikontrolli hinnangul on Õiguskantsleri Kantselei olulises osas 
järginud riigihangete seaduse põhimõtteid. 

 

 

Mida me auditeerisime? 

Mida me auditi tulemusel 
järeldasime? 
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Riigikontrolli järeldused auditeeritud valdkondade kaupa  

1. Tabelis on antud ülevaade, milliseid valdkondi Riigikontroll 
auditeeris ning millised olid peamised järeldused kontrollitud 
valdkondade kohta. Valdkondade rahaline maht, mis on esitatud sulgudes 
iga valdkonna järel, on võetud Õiguskantsleri Kantselei 2014. aasta 
riigieelarve täitmise aruandest.  

Auditeeritud 
valdkond 

Auditeeritud 
asutus 

Kas tehingud 
on kajastatud 

raamatu-
pidamises 

korrektselt? 

Kas tehingute 
tegemisel on 

järgitud lisas 1 
toodud 

õigusaktide 
põhimõtteid? 

Tulude kogumine (22 449 eurot) 

Teenuste müük Õiguskantsleri 
Kantselei  

Jah Jah 

Toetuste saamine (2831 eurot) 

Saadud välistoetus Õiguskantsleri 
Kantselei 

Jah Jah 

Tegevuskulude tegemine (2 196 987 eurot) 

Tööjõukulud Õiguskantsleri 
Kantselei 

Jah Jah 

Majandamiskulud, sh 
hanked 

Õiguskantsleri 
Kantselei 

Jah Jah 

Kõrgemate riigiteenijate 
ja ametnike pensionite 
kohustuste arvestus 

Õiguskantsleri 
Kantselei 

Jah Jah 

Tehingud riigivaraga 

Varade mahakandmine  Õiguskantsleri 
Kantselei 

Jah Jah 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ines Metsalu 
finantsauditi osakonna peakontrolör Sale Ajalik 

avaliku sektori vandeaudiitor 

 

 

Ülevaade auditist ja auditi 
tulemustest  
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Õiguskantsleri Kantselei direktori vastus Riigikontrolli auditiaruandele  
Riigikontroll auditi tulemusel Õiguskantsleri Kantseleile aruandes soovitusi ei andnud. Kantselei direktor 
saatis 24.04.2015 oma vastuse Riigikontrolli auditiaruande eelnõule. 

Õiguskantsleri Kantselei üldised kommentaarid auditiaruande kohta 

Tänan Teid 13.04.2015 saadetud kontrolliaruande eelnõu „Õiguskantsleri Kantselei 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande 
õigsus ja tehingute seaduslikkus“ eest. Õiguskantsleri Kantselei võtab edaspidi majandusaasta aruande koostamisel arvesse 
auditi käigus tehtud tähelepanekud ja soovitused. Loodame tulemusliku koostöö jätkumisele. 
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Auditi iseloomustus 

Auditi eesmärk 
Auditi eesmärgiks on avaldada arvamust Õiguskantsleri Kantselei 2014. aasta raamatupidamise 
aastaaruande õigsuse ning tehingute seaduslikkuse kohta. Õiguskantsleri Kantselei raamatupidamise 
aastaaruanne sisaldab bilanssi 31.12.2014. aasta seisuga, tulemiaruannet, riigieelarve täitmise aruannet, 
netovara muutuste aruannet ja rahavoogude aruannet 31.12.2014 lõppenud majandusaasta kohta, 
aastaaruande koostamisel kasutatud oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ning muid selgitavaid lisasid.  

Auditi ulatus ja käsitlusviis 
Riigikontroll sooritas auditi kooskõlas INTOSAI (Kõrgeimate Kontrolliasutuste Rahvusvaheline 
Organisatsioon) auditistandarditega, kus on käsitletud nii finantsaruannete kui ka tehingute seaduslikkuse 
auditeerimist finantsaruannete auditi raames. Nende standardite järgi tuleb audit kavandada ja sooritada 
viisil, mis võimaldab piisava kindlustundega otsustada, et finantsaruanded ei sisalda olulisi 
väärkajastamisi ja tehingud on olulises osas kooskõlas lisa 1 B-osas nimetatud õigusaktidega.  

Auditi käigus koguti raamatupidamise aastaaruandes esitatud arvandmete ja avalikustatud info ning 
tehingute seaduslikkuse kohta tõendusmaterjali. Asjakohaste audititoimingute kavandamiseks võttis 
Riigikontroll arvesse õige ja õiglase raamatupidamise aastaaruande koostamiseks ja tehingute 
seaduslikkuse järgimiseks juurutatud sisekontrollisüsteemi, avaldamata arvamust sisekontrollisüsteemi 
tulemuslikkuse kohta. Auditi käigus hinnati ka kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust, juhtkonna 
raamatupidamislike hinnangute põhjendatust ja raamatupidamise aastaaruande üldist esituslaadi.  

Riigikontroll leiab, et audit annab piisava aluse arvamuse avaldamiseks asutuse raamatupidamise 
aastaaruande õigsuse ja majandustehingute seaduslikkuse kohta. 

Kontrollitoimingud tehti Õiguskantsleri Kantselei oluliseks hinnatud majandustegevuse valdkondade 
kaupa. Majandustegevuse valdkondadeks liigitamisel lähtuti riigieelarve liigendamise loogikast. 
Auditeeritud valdkondades kontrolliti nii raamatupidamises kajastamist kui ka vastavust asjakohaste 
seaduste nõuetele. Valitud tegevusvaldkondade kontrollimise käigus jõuti kokkuvõtvatele hinnangule 
kantselei kohta. 

Õiguskantsleri Kantselei tegevusaruande kohta Riigikontroll arvamust ei avalda. Tegevusaruandes 
kontrolliti üle arvandmed, mis tulenevad otse raamatupidamise aastaaruandest. 

Auditi käigus leitud vähem tähtsatele puudustele, mille mõju pole märkimisväärne, juhiti auditeeritu 
tähelepanu auditi ajal. 

Olulisuse all mõistab Riigikontroll selliseid asjaolusid, mille esitamine või esitamata jätmine võib 
mõjutada auditiaruande kasutaja hinnangut asutuse raamatupidamisaruandele ja tehingute 
seaduslikkusele. Olulisuse määramisel võtab Riigikontroll arvesse nii olulisuse kvantitatiivseid (olulisus 
summa järgi) kui ka kvalitatiivseid (olulisus sisu ja konteksti järgi) aspekte. Olulisuse hindamisel sisu ja 
konteksti järgi võtab Riigikontroll arvesse nii eksimuste mõju üksikult ja koosmõjus kui ka sisemisi ja 
väliseid tegureid. 

Kantselei raamatupidamisaruanne 
Õiguskantsleri Kantselei 2014. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsuse kohta arvamuse avaldamise 
käigus hindas Riigikontroll raamatupidamise aastaaruande vastavust Eesti raamatupidamise heale tavale. 
Selle põhinõuded on kehtestatud Eesti raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise 
Toimkonna juhendid ja riigi raamatupidamise üldeeskiri. Eesti hea raamatupidamistava tugineb 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu raamatupidamise direktiivid, 
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rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise 
standardid). 

Kantselei tehingute seaduslikkus 
Seaduslikkuse auditeerimisel pöörati põhitähelepanu riigivara heaperemehelikule valitsemisele. 
Heaperemehelik valitsemine tähendab, et riigivara soetatakse, kasutatakse ja käsutatakse 
eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja tõhusalt ning läbipaistvalt ja kontrollitavalt. Need printsiibid 
laienevad kõigile tehingutele riigivaraga.  

Tehingute seaduslikkuse kohta arvamuse avaldamiseks auditeeris Riigikontroll, kas Õiguskantsleri 
Kantselei tehingud on olulises osas sooritatud, lähtudes riigieelarve seadusest ning 2014. aasta riigieelarve 
seadusest. Selleks keskenduti riigieelarve täitmise sihipärasusele ja läbipaistvusele, kontrollides, kas 
Õiguskantsleri Kantseleis on kulud tehtud sihipäraselt; kas eelarvest on kinni peetud ning kas ettemaksed 
ja tehtud kulutused on põhjendatud.  

Varade soetamisel kontrolliti tehingute vastavust riigihangete seaduse põhiprintsiipidele, milleks on 
säästlikkuse ja otstarbekuse, võrdse kohtlemise ja proportsionaalsuse, läbipaistvuse ja kontrollitavuse, 
efektiivse konkurentsi ja huvide konflikti vältimine. Selleks kontrolliti valikuliselt, kas piirmäära 
ületavate soetuste puhul on järgitud riigihangete seaduses ette nähtud menetluskorda ja kas väiksemate 
soetuste puhul on kinni peetud riigihangete põhinõuetest. 

Auditi lõpetamise aeg 
Audititoimingud lõpetati märtsis 2015. 

Auditi meeskond 
Auditis osalesid auditijuht Sale Ajalik, vanemaudiitor Ivika Vispel ja audiitor Triin Saarma. 

Kontaktandmed 
Auditi kohta saab lisainfot Riigikontrolli kommunikatsiooniteenistusest 
tel +372 640 0704 või +372 640 0777, e-post riigikontroll@riigikontroll.ee. 

Auditiaruande elektrooniline koopia (pdf) on saadaval koduleheküljel www.riigikontroll.ee. 

Auditiaruande kokkuvõte on saadaval ka inglise keeles. 

Auditiaruande number Riigikontrolli asjaajamissüsteemis on 2-1.8/15/60121/7. 

Riigikontrolli postiaadress on: 
Narva mnt 11a 
15013 TALLINN 
Tel +372 640 0700 
Faks +372 661 6012 
riigikontroll@riigikontroll.ee 

http://www.riigikontroll.ee/�
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Riigikontrolli varasemaid auditeid Õiguskantsleri Kantselei raamatupidamise 
valdkonnas 

30.04.2014 – Õiguskantsleri Kantselei 2013. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 

07.05.2013 – Õiguskantsleri Kantselei 2012. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 

09.05.2012 – Õiguskantsleri Kantselei 2011. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus  

25.05.2011 – Õiguskantsleri Kantselei 2010. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus  

24.05.2010 – Õiguskantsleri Kantselei 2009. aasta raamatupidamise aastaaruande õigsus ja tehingute seaduslikkus 

29.05.2009 – Õiguskantsleri Kantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsus ja tehingute seaduslikkus  

 

 

Kõik aruanded on kättesaadavad Riigikontrolli koduleheküljelt www.riigikontroll.ee. 

http://www.riigikontroll.ee/�
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Lisa 1. Hinnangu andmise kriteeriumid 
A. Raamatupidamise aastaaruande kohta arvamuse avaldamisel tugines Riigikontroll järgmistele 

kriteeriumidele: 
■ varad ja kohustused eksisteerivad 31.12.2014. aasta seisuga; 

■ varad ja kohustused kuuluvad 31.12.2014. aasta seisuga kantseleile; 

■ tehingud või sündmused toimusid 2014. aastal; 

■ kõik varad, kohustused, tehingud ja sündmused on kajastatud ning näitajad avalikustatud; 

■ varad ja kohustused on kajastatud õiges väärtuses; 

■ tehingud või sündmused on kajastatud õiges summas ning tulud ja kulud on kantud õigesse 
perioodi; 

■ näitajad on avalikustatud, klassifitseeritud ja kirjeldatud kooskõlas raamatupidamise hea tavaga; 

■ tegevusaruandes toodud arvandmed, mis tulenevad raamatupidamise aastaaruandest, on 
kajastatud õigetes summades. 

B. Tehingute seaduslikkuse kohta arvamuse avaldamisel tugines Riigikontroll järgmistele õigusaktidele:  

■ 2014. aasta riigieelarve seadus, §-d 1–2, 4, 6, 12;  

■ 2014. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadus, § 1; 

■ rahandusministri 02.01.2006. aasta määrus nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise 
teenindamise eeskiri”; 

■ rahandusministri 10.09.2014. aasta määrus nr 30 „Kassalise teenindamise eeskiri”; 

■ rahandusministri 17.09.2014. aasta määrus nr 33 „Eelarveklassifikaator”; 

■ riigieelarve seadus, §-d 30–33, 60, 64; 

■ riigihangete seadus, §-d 3, 10, 15, 37; 
■ riigivaraseadus, §-d 4, 8, 10. 

C. Lisaks hindas Riigikontroll tehingute kontrollimisel kooskõla järgmiste olulisemate õigusaktidega: 
■ avaliku teenistuse seadus, §-d 2, 7, 10–11, 21–23, 34–35, 43, 52, 57, 61–63, 110–111, 131; 

■ sotsiaalmaksuseadus, §-d 2–4, 7–9; 

■ tulumaksuseadus, §-d 1–4, 40–43, 48–49, 54; 

■ käibemaksuseadus, §-d 15–16, 21; 

■ töölepingu seadus, §-d 4–6, 9, 12, 15–22, 29, 33–34, 43, 51–55, 68–71; 

■ võlaõigusseadus, §-d 635–648; 

■ töötuskindlustuse seadus, §-d 3–4, 40–42; 

■ õiguskantsleri seadus, §-d 14, 36, 40; 

■ kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus, § 3; 

■ Vabariigi Valitsuse 11.06.2009. aasta määrus nr 91 „Keskmise töötasu maksmise tingimused ja 
kord“; 
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■ Vabariigi Valitsuse 11.06.2009. aasta määrus nr 92 „Puhkusetasu ja keskmise töötasu 
riigieelarvest hüvitamise kord“. 

 
 

 


	Õiguskantsleri Kantselei direktori vastus Riigikontrolli auditiaruandele
	Auditi iseloomustus
	Riigikontrolli varasemaid auditeid Õiguskantsleri Kantselei raamatupidamise valdkonnas
	Lisa 1. Hinnangu andmise kriteeriumid

