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Volikogu esimehe ja vallavanema teenistuslähetusse saatmine, volikogu aseesimeestele tasu 

maksmine ja valla 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri 

 

Lugupeetud volikogu esimees 

Lugupeetud vallavanem 

 

Õiguskantsleri poole pöördus Jõgeva valla elanik taotlustega kontrollida: 

- Jõgeva Vallavolikogu 14.12.2017 määruse nr 7 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikme 

teenistuslähetusse saatmise kord“ (edaspidi: teenistuslähetusse saatmise kord) § 2 lõike 1 

ja § 4 lõike 2 kooskõla korruptsioonivastase seadusega (KVS);  

 

- Jõgeva Vallavolikogu 09.11.2017 määruse nr 1 „Jõgeva Vallavolikogu ja Vallavalitsuse 

liikmetele tasu ja hüvitiste maksmise kord“ (edaspidi: tasu ja hüvitiste maksmise kord) § 

3 lõike 2 kooskõla kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega (KOKS); 

 

- Jõgeva valla 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskirja kooskõla kohaliku omavalitsuse 

üksuse finantsjuhtimise seadusega (KOFS) ja Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusega 

(ETHS). 

Järgnevalt esitan oma seisukohad ja põhjendused. Teen ettepanekud teenistuslähetusse saatmise 

kord viia kooskõlla KVS-ga ning tasu ja hüvitiste maksmise kord KOKS-iga. Palun teavitage 

ettepanekute täitmiseks rakendatud abinõudest hiljemalt 12.03.2018. 

I Teenistuslähetusse saatmise kord  on vastuolus KVS-ga ja seeläbi põhiseadusega (PS).  

Teenistuslähetusse saatmise korra § 2 lõige 1 sätestab, et teenistuslähetusse saatmise otsustab:  

1) volikogu esimees enda ja volikogu liikme teenistuslähetuse korral; 2) vallavanem enda ja 

vallavalitsuse liikme teenistuslähetuse korral. Paragrahv 4 lõike 2 järgi kinnitab aruande:  

1) volikogu esimees enda ja volikogu liikme teenistuslähetuse korral; 2) vallavanem enda ja 

vallavalitsuse liikme teenistuslähetuse korral.  
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KVS § 11 lõike 1 punkti 1 järgi on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine (selle 

kohta vt KVS § 2 lõige 2), kui otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku 

suhtes. Teenistuslähetusse saatmise korra järgi otsustavad volikogu esimees ja vallavanem nii 

enda teenistuslähetusse saatmise kui ka lähetusaruande kinnitamise üle. Kohaliku omavalitsuse 

mõlema organi (esinduskogu ja täitevorgani) juhi puhul on tegu ametiisikuga KVS § 2 lõike 1 

mõttes. Teenistuslähetusse saatmise otsustamine ja lähetusaruande kinnitamine ei kuulu 

toimingupiirangu kohaldamata jätmise aluste hulka (KVS § 11 lõige 3). Muu hulgas ei ole 

toimingupiirang ebamõistlik avaliku huvi seisukohast (KVS § 11 lõige 3 punkt 7). Seega laieneb 

neile teenistuslähetusse saatmise otsustamisel ja lähetusaruande kinnitamisel KVS-s ettenähtud 

toimingupiirang. KVS § 11 lõike 2 järgi on sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul ametiisikul 

keelatud anda oma alluvale ülesandeks teha toimingut või otsust tema asemel. Ametiisik peab 

sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaolust viivitamata teavitama oma vahetut juhti või 

ametiisiku ametisse nimetamise õigusega isikut või organit, kes teeb toimingu või otsuse ise või 

annab selle ülesande teisele ametiisikule.  

Volikogu esimehe ja vallavanema valimine kuulub volikogu ainupädevusse (KOKS § 22 lõige 1 

punkt 14, § 22 lõige 1 punkt 15), seega on volikogu ametiisiku ametisse nimetamise õigusega 

organ. 

Teenistuslähetusse saatmise korra § 2 lõike 1 ja § 4 lõike 2 kooskõlla viimiseks KVS § 11 lõike 

1 punktiga 1 ning seeläbi PS § 3 lõikega 1 ja § 154 lõikega 1 teen PS § 142 lõike 1 ja 

õiguskantsleri seaduse (ÕKS) § 17 alusel Jõgeva Vallavolikogule ettepaneku: 

1) muuta teenistuslähetusse saatmise korra § 2 lõike 1 punkti 1 ja § 4 lõike 2 punkti 1 ning 

näha ette, et  volikogu esimehe teenistuslähetusse saatmise ja lähetusaruande kinnitamise 

otsustab volikogu; 

2) muuta teenistuslähetusse saatmise korra § 2 lõike 1 punkti 2 ja § 4 lõike 2 punkti 2 ning 

näha ette, et  vallavanema teenistuslähetusse saatmise ja lähetusaruande kinnitamise 

otsustab volikogu esimees.  

Vallavanema teenistuslähetusse saatmise otsustamine ja lähetusaruande kinnitamine 

vallavalitsuse poolt ei ole küll õigusvastane (sest KVS § 11 lõige 2 ei kohaldu), kuid see pole 

soovitatav. Nimelt tuleb püüda vältida seda, et alluvad peavad tegema ülemuse huve otseselt 

mõjutavaid otsuseid. Vallavalitsuse kollegiaalsus küll vähendab avaliku huvi rikkumise ohtu, 

kuid  valitsuse liikme alluva positsiooni tõttu vallavanema suhtes (KOKS § 49 lõige 4
4
, § 50 

lõige 1 punkt 3) ei välista seda (vt õiguskantsleri seisukohta Vallavanema ja linnapea lähetuste 

otsustamine). Õigusvastane ei ole ka lahendus, et vallavanema teenistuslähetuse otsustab ja selle 

aruande kinnitab volikogu. Siiski ei ole see soovitatav, sest on  kohmakas.  

II Tasu ja hüvitiste maksmise kord on vastuolus KOKS-ga.  

Tasu ja hüvitiste maksmise korra § 3 lõige 2 sätestab, et volikogu esimesele aseesimehele 

makstakse volikogu aseesimehe ülesannete täitmise eest igakuiselt 20% vallavanema töötasust, 

teisele aseesimehele volikogu aseesimehe ülesannete täitmise eest igakuiselt 15% vallavanema 

töötasust. Paragrahvi 3 pealkiri on „Volikogu esimehe ja aseesimehe tasu“.  

KOKS § 17 lõike 4 esimese lause kohaselt võib volikogu esimehe või ühe volikogu aseesimehe 

ametikoht volikogu otsusel olla palgaline. KOKS § 22 lõike 1 punkt 21 sätestab, et volikogu 

https://www.riigiteataja.ee/akt/128122017020
http://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%B5iguskantsler-seadused-ei-v%C3%B5imalda-ohjeldada-korruptsiooni-omavalitsustes
http://www.oiguskantsler.ee/et/%C3%B5iguskantsler-seadused-ei-v%C3%B5imalda-ohjeldada-korruptsiooni-omavalitsustes
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ainupädevusse kuulub volikogu esimehele või ühele aseesimehele töötasu või hüvituse 

määramine või aseesimeestele hüvituse määramine.  

Jõgeva Vallavolikogul on palgaline esimees (Jõgeva Vallavolikogu 09.11.2017 otsus nr 8 

„Jõgeva Vallavolikogu esimehe palgalise ametikoha moodustamine“) ja kaks aseesimeest 

(Jõgeva Vallavolikogu 26.10.2017 otsus nr 1 „Jõgeva Vallavolikogu esimese aseesimehe 

valimine“ ja otsus nr 2 „Jõgeva Vallavolikogu teise aseesimehe valimine“). 09.11.2017 võttis 

Jõgeva Vallavolikogu vastu otsuse nr 9 „Vallavolikogu ja vallavalitsuse palgaliste ametikohtade 

töötasu“, milles määratletakse vallavolikogu palgalise ametikohana volikogu esimees (punkt 

1.2.). Volikogu aseesimehi otsuses ei nimetata. 

Asjaolu, et volikogu 09.11.2017 otsuses nr 9 on vallavolikogu palgaliseks ametikohaks loetud 

üksnes volikogu esimehe, mitte aga aseesimeeste ametikohad, ei muuda tasu ja hüvitiste 

maksmise korra § 3 lõiget 2 õiguspäraseks. Paragrahv 3 on pealkirjastatud „Volikogu esimehe ja 

aseesimehe tasu“. Hüvitist selles sättes ei nimetata (vrd tasu ja hüvitist eristava §-ga 1). Seda, et 

otsuses nr 9 pole volikogu aseesimeeste ametikohti nimetatud palgaliste ametikohtadena, ei saa 

tõlgendada põhimõtte „hilisem seadus muudab ära varasema“ (lex posterior derogat legi priori) 

järgi. Põhjus on selles, et volikogu esimese ja teise aseesimehe tasu on seotud vallavanema 

töötasuga juba tasu ja hüvitiste maksmise korras (vastavalt 20% ja 15% vallavanema töötasust - 

§ 3 lõige 2) ning seega pole seda vaja sätestada töötasu ja hüvitiste määramise korras.  

Tasu ja hüvitiste maksmise korra § 3 lõike 2 kooskõlla viimiseks KVS § 11 lõike 1 punktiga 1 

ning seeläbi PS § 3 lõikega 1 ja § 154 lõikega 1 teen PS § 142 lõike 1 ja ÕKS § 17 alusel Jõgeva 

Vallavolikogule ettepaneku muuta tasu ja hüvitiste maksmise korra § 3 pealkirja, samuti lõiget 2 

osas, milles see näeb ette tasu nii volikogu esimesele kui ka teisele aseesimehele. 

III. Juhin tähelepanu vajadusele järgida seaduslikkuse nõuet vallaeelarve eelnõu seletuskirja 

puhul. Minu hinnangul ei ole Jõgeva valla 2018. aasta eelarve eelnõu seletuskiri kooskõlas 

KOFS-i ja ETHS-ega. 

KOFS § 22 lõige 2 näeb ette minimaalse informatsiooni, mis peab kohaliku omavalitsuse üksuse 

eelarve eelnõu seletuskirjas sisalduma.  

Lõike 2 punkti 1 kohaselt tuleb seletuskirjas esitada selgitused ja põhjendused KOFS § 5 lõikes 3 

kirjeldatud detailsuses eelmise aasta, jooksva aasta ning eelseisva eelarveaasta kohta. Kõne all 

on eelarveosade (vt KOFS § 5 lõige 2) detailsus, mis  peab kassapõhise eelarve korral vastama 

vähemalt KOFS §-des7-11 ja tekkepõhise eelarve korral vähemalt KOFS §-des 14-18 sätestatule. 

Vastavalt ETHS § 14
1
 lõikele 7 esitatakse ühinemise teel moodustunud kohaliku omavalitsuse 

üksuse esimesele eelarvele lisatavas seletuskirjas võrreldavad arvnäitajad ühinenud 

omavalitsusüksuste eelmise eelarveaasta vastavate arvnäitajate liitmise teel, elimineerides 

omavahelisi tehinguid kajastavad arvnäitajad. 

Eelarve eelnõu seletuskirjas selliseid selgitusi ega põhjendusi 2016. ega 2017. aasta kohta ei 

sisaldu. 

Lõike 2 punkti 3
1
 kohaselt tuleb seletuskirjas esitada mh netovõlakoormus eelseisva eelarveaasta 

lõpuks.  Eelarve eelnõu seletuskirjas netovõlakoormuse kohta andmed puuduvad.  

file:///C:/Users/vallo.olle/Downloads/JVVK%20Ot8-091117%20(vol.%20palgaline%20esimees)%20(1).pdf
file:///C:/Users/vallo.olle/Downloads/JVV%20Ot1-261017%20(JVV%201.%20aseesimehe%20valimine)%20(1).pdf
file:///C:/Users/vallo.olle/Downloads/JVV%20Ot1-261017%20(JVV%201.%20aseesimehe%20valimine)%20(1).pdf
file:///C:/Users/vallo.olle/Downloads/JVV%20Ot2-261017%20(JVV%202.%20aseesimehe%20valimine)%20(1).pdf
file:///C:/Users/vallo.olle/Downloads/JVVK%20Ot9-091117%20(t%25C3%25B6%25C3%25B6tasu%20ja%20h%25C3%25BCvitised)%20(1).pdf
file:///C:/Users/vallo.olle/Downloads/JVVK%20Ot9-091117%20(t%25C3%25B6%25C3%25B6tasu%20ja%20h%25C3%25BCvitised)%20(1).pdf
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Õiguskantsler ei tee põhiseaduslikkuse järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuse eelarve eelnõu 

seletuskirja seadusele vastavuse üle. Kuid puuduliku informatsiooniga eelarve eelnõu 

seletuskirjast võib tuleneda PS § 44 lõikes 2 sätestatud põhiõiguse rikkumine. Vastavalt PS § 44 

lõikele 2 on kõik riigiasutused, kohalikud omavalitsused ja nende ametiisikud kohustatud 

seaduses sätestatud korras andma Eesti kodanikule tema nõudel informatsiooni oma tegevuse 

kohta, välja arvatud andmed, mille väljaandmine on seadusega keelatud, ja eranditult 

asutusesiseks kasutamiseks mõeldud andmed. PS § 44 lõige 4 näeb ette, et kui seadus ei sätesta 

teisiti, siis on antud paragrahvi lõikes 2 nimetatud õigus võrdselt Eesti kodanikuga ka Eestis 

viibival välisriigi kodanikul ja kodakondsuseta isikul.  

Põhiseaduse § 44 lõige 2 annab isikutele õiguse juurde pääseda informatsioonile, mis omakorda 

tagab avaliku võimu läbipaistvuse ja kontrollitavuse ning demokraatlikule riigikorraldusele 

iseloomuliku rahva valitsemises osalemise võimaluse
1
. 

 

Lugupidamisega 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Ülle Madise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vallo Olle  693 8445 

Vallo.Olle@oiguskantsler.ee 

                                                 
1
 Eesti Vabariigi põhiseadus. Kommenteeritud väljaanne. Neljas, parandatud ja täiendatud väljaanne. § 44 lg 2, 

komm. 20. 

http://www.pohiseadus.ee/index.php?sid=1&pt=&p=44#c20.

