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04.05.2017 algatas Vabariigi Valitsus riigieelarve seaduse muutmise seaduse eelnõu (edaspidi: 

RESMSE). Eelnõu läbis 17.05. esimese lugemise ja muudatusettepanekute tähtaeg on 

31.05.2017. Loodan, et Riigikogu rahanduskomisjonil on järgnevast eelnõu vastuvõtmiseks 

ettevalmistamisel kasu.  

 

Põhiseaduse § 65 p 6 ja § 115 kohaselt on Riigikogul õigus ja kohustus otsustada kõigi riigi 

tulude ja kulude üle iga-aastases riigieelarves. Eelarve koostamise põhimõtted tuleb kehtestada 

Riigikogu koosseisu häälteenamusega vastu võetud riigieelarve seaduses (PS § 104 lg 2 p 11). 

Riigikohtu üldkogu hinnangul on Riigikogu eelarvepädevus üks olulisemaid parlamendi 

pädevusi.
1
 Riigikogu peab saama riigieelarve kaudu sisuliselt suunata Eesti elu. Riigikogu rolli 

eelarvemenetluses ei saa seetõttu taandada formaalseks. Iga-aastane riigieelarve on konkreetne 

käitumisjuhis täidesaatvale võimule. Selleks, et Riigikogu liikmed saaksid tulemuslikult teostada 

oma õigust eelarvemenetluses kaasa rääkida, peab iga-aastane riigieelarve seadus ja selle 

seletuskiri olema piisavalt detailne ja arusaadav.  

 

RESMSE-s plaanitakse liita eelarvestrateegia ning iga-aastase riigieelarve koostamise protsessid. 

See aga ei õigusta iga-aastase riigieelarve eelnõu koostamise menetluse oluliste osade seadusest 

väljajätmist. Riigieelarve seaduse § 30 ja §-d 35-37, mis reguleerivad iga-aastase eelarve 

detailsust ning koostamise protsessi, kavatsetakse eelnõu järgi kehtetuks tunnistada ning anda 

senine Riigikogu pädevus üle Vabariigi Valitsusele. Leian, et PS § 115 ei luba Riigikogul sel 

määral oma eelarvepädevusest loobuda. 

 

RESMSE § 1 p 42 pakutud lahendus, mille järgi kehtestab Vabariigi Valitsus riigieelarve 

koostamise tingimused, ei tundu olevat kooskõlas põhiseadusest tuleneva nõudega, et olulised 

riigielu küsimused otsustab Riigikogu. Põhiseadus peab iga-aastase riigieelarve koostamise 

menetlust niivõrd oluliseks, et näeb ette kohustuse võtta see reeglistik vastu Riigikogu koosseisu 

enamuse häältega (PS § 104 p 11). Vabariigi Valitsus koostab iga-aastast riigieelarvet Riigikogu 

seatud reeglite järgi, mitte ei kehtesta ise põhimõttelisi reegleid. Eelnõu märkuste tabelis 

(seletuskirja lisa 1) toodud seisukohad, et PS § 115 järgi on eelarve koostamine Vabariigi 

Valitsuse ülesanne, valitsusesisene toiming ja Vabariigi Valitsus peaks saama seetõttu kehtestada 

ka kõik sellega seonduvad menetlusreeglid, on julge tuletus põhiseadusest ning jätab 
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tähelepanuta põhiseaduse teised sätted.  Palun Riigikogul selles osas eelnõu kindlasti üle vaadata 

ja parandada.  

 

Iga-aastase riigieelarve liigendus muutub eelnõu kohaselt oluliselt. RESMSE § 1 p 22 järgi 

liigendatakse riigieelarves „vahendid administratiivselt Riigikogu Kantselei, Vabariigi 

Presidendi Kantselei, Riigikontrolli, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikohtu ja Vabariigi Valitsuse 

vahel.“ Vabariigi Valitsuse jaotuses liigendatakse kulud omakorda tulemusvaldkondade ja 

programmide kaupa (RESMSE § 1 p 24). Viimaste detailsuse aste eelnõust ei selgu. Eelnõu 

seletuskiri küll selgitab, et valdkonnad lähtuvad edaspidi konkreetse Vabariigi Valitsuse 

koosseisu tegevusprogrammist, kuid programmide detailsuse aste pole selge ega reguleeritud. 

RESMSE seletuskirjas on öeldud: „Riigieelarve planeerimisel ja finantsarvestuses on eelarve 

kohta kättesaadav mitu astet detailsem liigendus, kui Riigikogus kinnitatud n-ö seadusepildis.“  

 

RESMSE järgi kaob eelarveseaduse tasemel liigendus ministeeriumide täpsusega, jättes need ja 

madalama tasandi liigendusotsused Vabariigi Valitsuse pädevusse. Koos sellega avardub 

varasemaga võrreldes oluliselt Vabariigi Valitsuse roll. RESMSE § 1 p 31 volitab Vabariigi 

Valitsust ennast kehtestama eelarveliigenduse aluseid ja põhimõtteid: „Riigieelarves Vabariigi 

Valitsusele määratud vahendite liigendamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus 

määrusega.“  

 

Vabariigi Valitsuse enesekorraldusõigusest saab tuletada valitsuse õiguse määrata enda kui 

põhiseadusliku institutsiooni sisemine töökorraldus ning oma eelarve sisemine liigendus 

sarnaselt teiste põhiseaduslike institutsioonidega. Riigielu valdkondade vahel raha jaotamine 

valitsuse enesekorraldusõiguse raamesse ei mahu ning selles osas peab eelarve liigendus 

võimaldama Riigikogul täita põhiseaduslikku õigust ja kohustust suunata riigieelarve kaudu 

valitsuse tegevust.  

 

RESMSE sätted võivad olla põhiseadusega vastuolus ka selle tõttu, et need kitsendavad 

lubamatul määral Riigikogu pädevust teha riigi järgmise aasta poliitiliste prioriteetide kohta 

sisulisi otsuseid. 
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