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1. „Valitsuskomisjoni ja Omavalitsusliitude Koostöökogu delegatsiooni läbirääkimiste lõppprotokoll 2011. aasta riigieelarve osas“ arutelu
Regionaalminister avas koosoleku, tehes ettepaneku lõpp-protokolli valdkondade lõikes
tavapäraselt läbi vaadata.
T. Aas: me vaatasime tänasel koostöökogu koosolekul saadetud lõpp-protokolli eelnõu läbi ja
tõdesime, et esiteks hariduse osas: üheltpoolt teatas eile minister esinedes, et omavalitsustel on 120
miljonit õpetajate palgatõusuks, teiselt poolt et PGSi valguses on teatud rahad eelarvesse
planeeritud, mida ei ole võimalik tuvastada. Samuti ei ole võimalik tuvasta palgavahendeid.
Sotsiaalvaldkonna osas puudub kokkulepete sõnastus. Kultuuri osas kantsler tõdes, et andmed
puuduvad ja kokkusaamist pole toimunud. Teede- ja transpordi osas läbirääkimisi toimunud pole
ja muude küsimuste osas samuti läbirääkimisi toimunud pole. Tulubaasi osas on valitsuskomisjoni
seisukoht üksiksiku tulumaksu osa 11,4 % ja tasandusfond 1 131 miljonit. Seega, tulenevalt
mõlema omavalitsusliidu volikogu koosolekust, jääme tulubaasi juures selle nõudmise juurde, et
üksikisiku tulumaksu osa oleks 11,93% ja tasandusfond 1 430 miljonit krooni ja kui me täna
nendes numbrites kokku ei lepi, siis on meie ettepanek teha läbirääkimiste uus voor. Tegime uue
vooru taotluse ka kirjaliku pöördumisena.
S. Kiisler: Mismoodi see uus voor välja näeks?

T. Aas: Meie suurim mure on omavalitsuste tulubaas ja nagu ma ütlesin, nende erinevate
peatükkide osas on ka väga palju selgusetut, nii tekstilises kui numbrilises osas , see tuleks läbi
rääkida ja kokku leppida.
S. Kiisler: Kas see on ettepanek et töörühmad kohtuksid uuesti või et me samas kogus kohtuksime
veel?
T. Aas: Ma arvan, et me peaksime kohtuma samas kogus korra veel, muidugi meie ettepanek, on
et oleks volitustega delegatsioon, kes omaks volitusi ka tulubaasi osas läbi rääkida. Kui me saame
praegu signaali, et uus voor on võimalik, siis võivad ka töörühmad eelnevalt uuesti kohtuda.
Riho Raave täpsustas, et kõnealuse 120 miljoni osas püüti töörühmas ka protokolli kirjutada, et
läbirääkimised jätkuvad. Lõplikule otsusele raha jagunemise kohta tuleb jõuda selleks hetkeks, kui
kehtestada VV määrus nende vahendite jaotuseks ja tõepoolset võib sellele läheneda ka nii, et
õpetajate palkade tõus võib olla üheks reaks, mille osas läbirääkimised jätkuvad, aga see on üsna
ebatõenäoline. Loomulikult võib omavalitsus palgavahendeid tõsta, aga me näeksime, et enamus
nendest vahenditest läheks uue õppekava ja selle rakendamisega seotud ülesannete katteks.
S. Kiisler: valitsuses eelarve aruteludel on selgelt domineerinud üks seisukoht, et palgatõususid ei
tule, va nendel, kellel lihtsalt seadusest tulenevalt palk tõuseb - selline on üldine hoiak. Selle
mõttega valitsuses lisaraha kellelegi ei antud, et palkasid tõsta.
Taavi Aas avaldas pahameelt protokolli eelnõu väga hilise laekumise pärast ning Jüri Landberg
selle üle, et omavalitsusliit peab kirjutama lõpp-protokolli kokkulepete sõnastusi töörühma juhtide
asemel.
T. Aas: ainult kahe töörühma osas saab nentida, et tööd on tehtud ja tulemusteni jõutud on, need
on keskkond ja IKT.
S. Kiisler: rääkides rahanduse töörühma teemadest, siis tasandusfondi ja tulubaasi, neid kumbagi
ei ole valitsus otsustanud tõsta ja ma kardan et sellist otsust ei tule ka. Arutelu oli selles küsimuses
valitsuses väga valus.
I. Sikk: minul on täieõiguslik volitus olemas öelda, et nimetatud tulumaksu seaduse muudatuse ja
tasandusfondi osas, ei ole enam mõtet läbi rääkida, sest valitsus on väga tõsiselt seda teemat
arutanud ja praegune seis on selline, et ka riigi tegevuskulud või muud kulud ei ole kasvanud muul
viisil kui välisvahendite ja CO2 investeeringute näol, va nende maksulaekumiste arvelt, mis teatud
osas paranevad, on läinud vahendid eelkõige sotsiaalkulutuste katteks. Kui meie vaatame KOV
tulubaasile lisaks välisvahendeid, mis teile kavandatud on, siis me oleme üsna võrdses positsioonis
siin.
S. Kiisler: Uskuge mind, see ei olnud, nii et seda ei arutatud valitsuses. Seda arutati mitmel korral,
aga see ei andnud tulemusi. Ma saan aru, et teil on konkreetsed soovid omalt poolt. Ma arvan, et
kui üks osapool teeb ettepaneku täiendavaks läbirääkimiste vooruks, siis teisel poolel ei saa midagi
selle vastu olla. Kui on etteheiteid töörühmade osas, siis saab üle täpsustada, kas mõni töörühm
peab veel eraldi kogunema. Aga peame tunnistama, et lootused et järgmises voorus põhinõudmiste
osas saaks teistsugune kokkulepe, ei ole reaalsed, rahandusministeerium saab siin täpsemalt
kommenteerida. Meie eesmärk on ikkagi, et läbirääkimiste seiskohad ja kokkulepped jõuaks koos
eelarvega lõpuks ka parlamendi ette. Kui te soovite täiendavalt läbi rääkida, siis teeme nii, aga
seame eesmärgiks, et protokoll jõuaks ikka parlamenti.
T. Aas: milline on edasine ajagraafik eelarve menetlemisel?
I. Sikk: Järgmise nädala teisipäeva õhtul lõppeb ministeeriumide kooskõlastamine ja kolmapäeval
esitame materjalid ära valitsusele. Rohkem arutelusid eelarve osas enam ei toimu. Järgmine
neljapäev 23.09 on viimane aeg eelarve valitsuses heaks kiita ja riigikogule esitatakse eelarve
esmaspäeval 27.09. Eile õhtuse seisuga on kõik ministeeriumid veel viimased muudatused sisse
viinud, tänase õhtuga saab lõplik versioon valmis ja see saadetakse esmaspäeval
ministeeriumidesse. Praeguses etapis veel muudatuste sisseviimine on väga keerukas. Täpsustasin
just ka ministriga üle ja tema ei näe võimalust täiendavateks läbirääkimisteks tulubaasi teemal,
valitsuse esindajana on regionaalminister oma sõna öelnud, aga ma ei näe siin suurt mänguruumi.

Siin on ka ministrite ajakavast tulenev ajapuudus mingi täiendava kabineti kokku kutsumiseks, sel
põhjusel toimus ka erakorraline valitsuse istung sel teisipäeval.
T. Aas: Saan selle meie poolt nii kokku võtta, et oleme ettepaneku teinud, loomulikult on see
valitsuse liikmete otsustada, kas nad võtavad aega või ei võta, kas leitakse võimalusi või ei leita.
Mul oleks see ettepanek, et taotletaks täiendavaid volitusi, kolmapäeval on meil võimalik kokku
saada, enne seda võiksid töörühmad koguneda ja täpsustada sõnastusi. Leidsime, et sõnastused ei
ole täpsed, kui oleks vaja täpsustada, et neist üheselt aru saada, siis võiks vajadusel uuesti kokku
tulla.
R. Raave: Kas me ülejäänud peatükkide osas saaks ära fikseerida lõpp-protokolli.
T. Aas: Väga raske on fikseerida, kui on segadus, mis seis on hariduse rahadega: on need
investeeringud, on need palgarahad jne?
S. Kiisler: Kui teil ei ole antud volitust volikogude poolt protokolli allkirjastamiseks, siis saame
uuesti kokku kolmapäeval. Ma ei tea, kas vahepeal töörühmad jõuavad kokku saada, aga nad
võiksid täpsustada kasvõi meili teel kokkuleppeid. Rahandusministeeriumile ka tänasest
kohtumisest sõnum, et veelkord edastada oma ministrile Koostöökogu soov, anname kirja ka
kaasa. Kolmapäeva õhtupoole kohtume, täpset aega kohtumiseks täpsustame veel. Töörühmade
juhtidele palve, et töörühmad operatiivselt peaksid silmas, et kõik teemad oleksid fikseeritud kas
kokkuleppe või eriarvamusena, et ei oleks ebaselgust.
Siim Kiisler lõpetas koosoleku kokkuleppega, et järgmine kord kohtutakse kolmapäeval 22.
septembril.

(allkirjastatud digitaalselt)
Siim Kiisler
Komisjoni esimees

