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MÄRGUKIRI 
Seoses sotsiaalministeeriumi poolt 
hasartmängumaksu seaduse alusel toetuste eraldamisega 
 
 
LEADELL Pilv Advokaadibü roo kliendiks on Sihtasütüs Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks 
(edaspidi Klient vo i SAPTK), kelle eest ja nimel po o rdüme Riigikontrolli poole ka esoleva 
ma rgükirjaga. 
 
Sotsiaalministeeriümi poolt avaldatüd andmetel on hasartma ngümaksü seadüse (HasMMS)  
§ 7 lg 2 p 4 alüsel 2019. aastal eraldatüd toetüsi müühülgas MTÜ -le Eesti LGBT Ü hing, SA-le 
Eesti Inimo igüste Kesküs ja MTÜ -le Oma Tüba1 (edaspidi: Toetüse Saajad).  
 
Analü ü sides teadaolevaid asjaolüsid ja nendega seondüvaid o igüsakte, on meil  küjünenüd 
po hjendatüd  kahtlüs, et ü lalnimetatüd toetüsed on eraldatüd seadüst rikküdes. Ka esoleva 
ma rgükirjaga soovime Riigikontrolli ta helepanü jühtida rikkümistele riigi eelarveliste 
vahendite kasütamisel.  
 
Esitatüd seisükohti po hjendame ja rgnevalt. 
 
 

1. Toetuse Saajad ei vasta HasMMS § 7 lg 2 p-s 4 nimetatud õigustatud subjektide 
tunnustele. 

 
MTÜ  Eesti LGBT Ü hing on sotsiaalministeeriümile esitatüd toetüse taotlüse pünktis 11 
ma a ratlenüd enda projekti ja rgnevalt: „Seksüaal- ja soova hemüste teemaline teavitüs- ja 
hüvikaitsetegevüs ning kogükonna toetamine“. Samamoodi on taotlüst ja projekti 
ma a ratlenüd ministeeriüm2.  
 

 
1 Sotsiaalministeeriümi veebilehel (https://www.sm.ee/et/hasartmangümaksü-toetüsed) on avaldatüd 
ja rgnev teave: „Hasartma ngümaksü toetüsed. Riigikogü otsüsega lo petas 1. jaanüar 2019 tegevüse 
Hasartma ngümaksü No ükogü. Alates 1. jaanüarist 2019 hakkab vastavalt seadüse müüdatüsele 
hasartma ngümaksüst laeküvate vahendite maksmise ü le otsüstama valdkonna eest vastütav minister oma 
ma a rüsega.“ Samal veebilehel on jaotis „2019. aasta HMN suurprojektid“, millelt leiab Toetuse 
Saajate andmed. 
2 Samas: https://www.sm.ee/et/hasartmangümaksü-toetüsed. Vt. 2019.aasta HMN süürprojektid. 
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SA Eesti Inimo igüste Kesküs on sotsiaalministeeriümile esitatüd toetüse taotlüse pünktis 11 
ma a ratlenüd enda projekti ja rgnevalt: „Vo rdsed vo imalüsed ko igile mitmekesises 
ü hiskonnas“. Samamoodi on taotlüst ja projekti ma a ratlenüd ministeeriüm3. 
 
MTÜ  Oma Tüba on sotsiaalministeeriümile esitatüd toetüse taotlüse pünktis 11 ma a ratlenüd 
enda projekti ja rgnevalt: „Soolise vo rdo igüslikküse kommünikatsiooni- ja kogükonnaprojekt 
“Oma rüüm”“. Samamoodi on taotlüst ja projekti ma a ratlenüd ministeeriüm4. 
 
Alates 01. jaanüarist 2019.a kehtiv HasMMS § 7 lg 2 p 4 on so nastatüd ja rgnevalt: 
 
(2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud: 
 
4) Sotsiaalministeeriumile – summas, mille suurus vastab 15,3 protsendile 
hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest ning millest 93,5 protsenti eraldatakse 
meditsiini, hoolekande, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide 
toetamiseks ja 6,5 protsenti hasartmängusõltuvusega inimestega seotud tegevuste 
toetamiseks. 
 
Nagü eeltoodüst na htüb, on nimetatüd seadüse sa tte alüsel o igüstatüd sübjektideks pered, 
vanürid, püüetega inimesed, hasartma ngüso ltüvüsega inimesed vo i neid toetavad 
mittetülündüsü hingüd ja sihtasütüsed. Lisaks neile o igüstatüd sübjektidele mainib seadüs 
sihtotstarbest la htüdes meditsiini ja hoolekande teenüseid, milleks vastavaid rahaeraldisi 
vo ib kasütada.  
 
Ühegi Toetuse Saaja poolt sotsiaalministeeriumile esitatud taotlus ei maini 
sihtgrupina peresid, vanureid, puuetega inimesi ega hasartmängusõltuvusega inimesi. 
Eelpool nimetatud Toetuse Saajad ja nende taotlused ei vasta ühelegi seaduses 
mainitud subjektsuse tunnusele. Samuti ei saa nendega seostada meditsiini ega 
hoolekande teenuse osutamist.  
 
Oleme seisükohal, et raha eraldamine peab vastama otsüse vo i ma a rüse tegemise hetkel 
kehtivale seadüsele. Isegi, küi la htüda taotlüste esitamise hetkel kehtinüd varasemast 
seadüse redaktsioonist, ei müüda see raha eraldamise o igüslikke alüseid po himo tteliselt.  
01. septembrist 2018.a küni 31. detsembrini 2018.a kehtinüd HasMMS § 7 lg-s 2 oli 
analoogilise sisüga p 2, mis oli so nastatüd ja rgnevalt: 
 
(2) Riigieelarves nähakse ette järgmised kulud: 
 
2) Hasartmängumaksu Nõukogule (edaspidi nõukogu) – summas, mille suurus vastab 37,4 
protsendile hasartmängumaksu kavandatavast laekumisest. Nimetatud summast 
eraldatakse 31,8 protsenti teadus-, haridus-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks, 22 
protsenti olümpiaettevalmistusprojektide toetamiseks, 10 protsenti teiste spordiprojektide 
toetamiseks, 31,7 protsenti hasartmängusõltuvusega ning pere, meditsiini ja hoolekandega 
ning vanurite ja puuetega inimestega seotud projektide toetamiseks, 4 protsenti 
kultuuriprojektide toetamiseks ning 0,5 protsenti käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud 
nõukogu teenindamisega seotud kulude katteks. 
 

Viimati toodüd so nastüsest tüleneb, et raha vo idakse eraldada: 

 
3 Samas: https://www.sm.ee/et/hasartmangümaksü-toetüsed. Vt. 2019.aasta HMN süürprojektid. 
4 Samas: https://www.sm.ee/et/hasartmangümaksü-toetüsed. Vt. 2019.aasta HMN süürprojektid. 
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• teadüs-, haridüs-, laste- ja noorteprojektide toetamiseks; 

 
• olü mpiaettevalmistüsprojektide toetamiseks; 

 
• teiste spordiprojektide toetamiseks; 

 
• hasartma ngüso ltüvüsega inimeste toetamiseks; 

 
• pere, meditsiini ja hoolekandega seotüd projektide toetamiseks; 

 
• vanürite ja püüetega inimestega seotüd projektide toetamiseks; 

 
• kültüüriprojektide toetamiseks; 

 
• Hasartma ngü No ükogü teenindamisega seotüd külüde katteks. 

 
Ka 31. detsembrini 2018.a kehtinud HasMMS redaktsiooni puhul tuleb tõdeda, et 
Toetuse Saajad ei vasta ühelegi seaduses mainitud subjektsuse tunnusele. Samüti ei saa 
nende projektitaotlüstega seostada (HasMMS varasemas redaktsioonis mainitüd) teadüs-, 
haridüs-, laste- ja noorteprojekte, olü mpiaks ettevalmistümise ega teisi spordiprojekte, 
hasartma ngüso ltüvüsega inimeste toetamist, pere, meditsiini ja hoolekandega seotüd 
projektide toetamist, vanürite ja püüetega inimestega seotüd projektide toetamist, 
kültüüriprojektide toetamist ega Hasartma ngümaksü No ükogü teenindamist.  
 
Taotlüste esitamise ajal kehtinüd, Vabariigi Valitsüse 15. aprilli 2010.a ma a rüsega nr 53 
kehtestatüd „Hasartma ngümaksü laekümistest toetüste taotlemise, andmise, kasütamise ning 
tagasino üdmise tingimüste ja korra“ § 2 lg 1 p 3 na gi ette, et sotsiaalministeeriümile 
esitatakse hasartma ngüso ltüvüsega ning pere, meditsiini ja hoolekandega ning eakate ja 
püüetega inimestega seotüd projektide toetamise taotlüsed. Seega oli nii seadüsega küi 
Vabariigi Valitsüse ma a rüsega ü heselt kehtestatüd nende sübjektide loetelü, kellele vo i kelle 
hüvides oli lübatüd toetüsi eraldada. Nii sotsiaalministeeriüm küi Toetüse Saajad pidid olema 
ja olid neist o igüsaktidest teadliküd. 
 
Kokküvo ttes:  
 

• ü hegi Toetüse Saaja poolt sotsiaalministeeriümile esitatüd taotlüs ei maini 
sihtgrüpina peresid, vanüreid, püüetega inimesi ega hasartma ngüso ltüvüsega inimesi; 
 

• taotlüstes kirjeldatüd projektide eesma rgiks ei ole meditsiini ega hoolekande teenüste 
osütamine; 
 

• sotsiaalministeeriüm ise on toetatüd projekte ma a ratlenüd hoopis teisiti5. 
 

Eeltoodüd asjaolüdel on ilmne, et Toetüse Saajate projektid ei vasta HasMMS § 7 lg 2 ega 
Vabariigi Valitsüse ma a rüse nr 53 no üetele. Neid no üdeid on lihtsalt ignoreeritüd. 
 

 
5 Nagü o eldüd, on vastavas tabelis a ra toodüd ma a ratlüsed „seksuaal- ja soovähemüste teemaline teavitüs- 
ja hüvikaitsetegevüs ning kogükonna toetamine“, „võrdsed võimalüsed kõigile mitmekesises ühiskonnas“ 
ja „soolise võrdõigüslikküse kommünikatsiooni- ja kogükonnaprojekt “Oma rüüm”“.  
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2. HasMMS § 7 lg 2 eesmärgiks ei olnud ega saanud olla Toetuse Saajate projektide 

toetamine. 
 
HasMMS vo eti vastü 22. aprillil 2009.a ja jo üstüs 01. jüünil 2009.a. Seletüskirjas seadüse 
eelno ü jüürde on o eldüd:  
 
Paragrahv 7 reguleerib hasartmängumaksu laekumist ning kasutamist. 
 
Lõike 2 punkt 2 sätestab, et Hasartmängumaksu Nõukogu hakkab toetama lisaks pere-, 
meditsiini-ja hoolekande projektidele ning vanurite ning puuetega inimeste 
projektidele ka hasartmängusõltuvusega seotud projekte6. Selle eraldise põhjuseks on 
ilmselge vajadus leida vahendeid sõltlasega seotud probleemide lahendamiseks ja nagu ka 
rahvusvaheliselt on kombeks, on kohane seda teha nendest summadest, mis riik 
hasartmängude korraldajatelt maksuna saab. 
 
Nagü 2009. aasta seadüseelno ü seletüskirjast na htüb, ei olnüd seadüsandja mo tteks eelno ü 
koostamisel „seksüaal- ja soova hemüste teemaline teavitüs- ja hüvikaitsetegevüs ning 
kogükonna toetamine“, „vo rdsed vo imalüsed ko igile mitmekesises ü hiskonnas“ ega „soolise 
vo rdo igüslikküse kommünikatsiooni- ja kogükonnaprojekt “Oma rüüm”“, mida on projektide 
olemüsena vo i eesma rgina ma a ratlenüd nii Toetüse Saajad küi sotsiaalministeeriüm. 
 
Vajadüsele tagada riigi raha sihipa rane (sihtotstarbeline) kasütamine on 
rahandüsministeeriüm ta helepanü jühtinüd jüba aastaid tagasi. Varasema HasMMS § 7 lg 2  
p-de 2 küni 4 ja lg-te 3 küni 7 kehtetüks tünnistamine oli ette na htüd rahandüsministeeriümi 
poolt 22. jaanüariks 2013.a ette valmistatüd HasMMS müütmise seadüse eelno üs. Viimase 
seletüskirjas on o eldüd: 
 
„Paragrahvi 7 lõike 2 punktide 2 kuni 4 ja lõigete 3 kuni 7 kehtetuks tunnistamine  
 
Muudatuse eesmärk on ühtlustada eelarvestamise põhimõtteid ning muuta eelarve 
planeerimine paindlikumaks. Käesoleva muudatusega nähakse ette ka muudatused otseselt 
hasartmängumaksu arvelt tehtavate kulude mahus. Hasartmängumaksu laekumistega ei 
seota riigi ametiasutuste poolt kulude tegemise mahtu. Hasartmängumaksu laekumistega 
jäävad ainsana seotuks Eesti Kultuurkapitalile edasiantavad vahendid. Ülejäänud 
maksulaekumised jäävad HasMMS § 7 lõike 1 kohaselt riigieelarvesse. Tegevuste 
rahastamiseks vajalikud kulud nähakse ette riigieelarves, kuid nende tegemine ei ole seotud 
konkreetselt hasartmängumaksu laekumisega. Seejuures ei ole kavandatud tulevaste 
riigieelarvete koostamisel muuta tegevuste rahastamismahtude osakaalu. 
 
Muudatuse tulemusel likvideeritakse Hasartmängumaksu nõukogu, eesmärgiga muuta 
toetuste eraldamise süsteemid riigis läbipaistvamaks, tagamaks riigi raha sihipärane 
kasutamine7. Käesolevaks hetkeks on valitsemisalades projektide jagamiseks välja 
kujunenud tugevad kompetentsikeskused koos kontrollisüsteemidega. 
 
Puudustele praeguses rahastamissüsteemis on viidanud ka Riigikontroll, kelle 
hinnangul ei ole praegune korraldus säästlik ega tõhus. Samuti on Riigikontroll 
märkinud oma auditites, et erinevatest allikatest rahajagamisel kattuvad tihti 

 
6 Ka esoleva ma rgükirja koostajate ro hüasetüs. 
7 Ka esoleva ma rgükirja koostajate ro hüasetüs. 
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eesmärgid, sihtgrupid, kui ka toetatavad tegevused. Süsteem on killustatud ja toimub 
põhjendamatu dubleerimine, samuti tekivad seeläbi lisakulud ja suureneb 
halduskoormus.“ 8 
 
HasMMS § 7 lg 2 p-d 2 küni 4 ja lg-d 3 küni 6 tünnistati kehtetüks 17. oktoobril 2018.a vastü 
vo etüd HasMMS ja Eesti Kültüürkapitali seadüse müütmise seadüsega, mis jo üstüs  
01. jaanüaril 2019.a. Nimetatüd eelno ü seletüskirja §-s 2 ma a ratletakse seadüse (eelno ü) 
esmase eesma rgina korrastada ja kaasajastada hasartmängumaksu seaduse § 7 
rakendamise põhimõtteid. Samüti ma rgitakse eesma rgina riigieelarves raha 
läbipaistvamat ja eesmärgipärasemat jagamist. Eelno ü seletüskirja lk 2 on o eldüd: „Raha 
taotlejate seisukohast on senise praktika suurimad probleemid läbipaistmatus ja 
ettearvamatus. Kõigis ministeeriumides ei hinnata taotlusi ühtedel alustel, ning kui seda ka 
tehakse, on ettepanekuid kinnitaval nõukogul juriidiline õigus teha ettepanekus muudatusi.“  
 
Seletüskirja lk 8-9 lisatüd tabelist p-st 4 na htüb seadüseelno ü koostajate ja rjekindel kavatsüs 
toetada sotsiaalministeeriümi kaüdü jüst peresid, meditsiini ja hoolekannet, vanüreid ja 
püüetega inimesi. Eraldi on va lja toodüd püüetega inimeste spordikatüsorganisatsioonide 
vo istlüsspordi toetamine ja hasartma ngüso ltüvüsega inimestega seotüd tegevüs. Seega oli  
01. jaanüaril 2019.a jo üstünüd HasMMS müüdatüste eesma rgiks taaskord raha la bipaistvam 
ja eesma rgipa rasem jagamine, samüti HasMMS § 7 rakendamise po himo tete korrastamine ja 
kaasajastamine.  
 
Sotsiaalministeeriumi poolt 2019. aastal Toetuse Saajatele eraldatud toetused on nii 
seaduse sõnastuse kui (seletuskirjadest nähtuvate) seadusandja järjekindlate 
eesmärkidega ilmselges vastuolus. Sealjuures ei saa sotsiaalministeerium ega minister 
enda tegevust õigustada seaduse või selle eesmärgi mittetundmisega. 
 
 

3. Toetuse Saajate projektid ei toeta peresid. 
 
Soovime ennetavalt vastata kü simüsele, kas Toetüse Saajate projektid toetavad peresid, keda 
on HasMMS § 7 lg 2 p-s 4 (varasemas redaktsioonis p-s 2) mainitüd. Vastüs sellele kü simüsele 
on eitav. 
 
MTÜ  Oma Tüba ja SA Eesti Inimo igüste Kesküs ei ole oma taotlüstes-projektikirjeldüstes isegi 
so na „pere“ vo i „perekond“ kasütanüd. Miski neis dokümentides ei osüta perede toetamisele. 
MTÜ  Eesti LGBT Ü hing kü ll mainib n.o  samasoolisi peresid, aga isegi, küi homopaare ka sitleda 
perena, on ilmne, et ko ige avaramagi to lgendüse kohaselt on vaid va ike osa nende projektist 
(kaüdselt) mo eldüd perede toetamiseks.  
 
Iga inimene ja inimgrüpp küülüb mingisse perekonda vo i perekonna-laadesse kooslüsesse. 
Jühül, küi seadüst to lgendada „perede toetamise“ osas laiendavalt, osütüb mistahes 
organisatsiooni vo i inimgrüpi rahaline toetamine „perede toetamiseks“, sest selle 
organisatsiooni liikmed vo i tema tegevüsest kasüsaajad küülüvad paratamatült mingisse 
perekonda vo i perekonna-laadsesse kooslüsse. Taoline kunstlikult laiendav tõlgendus on 
aga sügavas vastuolus eelpool käsitletud seadusandja järjekindlate püüdlustega 
saavutada raha läbipaistvam ja eesmärgipärasem jagamine, samuti korrastada ja 
kaasajastada HasMMS § 7 rakendamise põhimõtteid.  
 

 
8 Ka esoleva ma rgükirja koostajate ro hüasetüs. 
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Seadüsandja on sa testanüd sotsiaalministeeriümile hasartma ngümaksüst laekünüd raha abil 
erinevate projektide rahastamiseks konkreetsed piirid, mida ministeeriüm ei ole o igüstatüd 
vastavalt oma süvale (poliitilistele kaalütlüstele) ü letama. Need piirid ei ole antüd orientiiri 
vo i soovitüsena, vaid seadüslikü raamistiküna raha kasütamiseks.  
 
Po hiseadüse § 13 lg-s 2 sa testatüd po himo te, mille kohaselt seadüs kaitseb igaü hte riigivo imü 
omavoli eest, ei ole eesma rgipa raselt rakendatav jühül, küi ta itevvo imül on o igüs seadüse 
so nastüst moonütada ja anda so nadele nende tavata hendüsest erinev ta hendüs. Kahjuks on 
sotsiaalministeerium praegusel juhul HasMMS § 7 lg 2 rakendades läinud omavoli teed 
ja seaduse mõtet ning eesmärki moonutades eraldanud raha Toetuse Saajatele, kes ei 
olnud õigustatud seda seaduse järgi saama. 
 
 

4. Sotsiaalministri määrus9 Toetuse Saajatele raha eraldamise kohta on vastuolus 
ministri enda 05. septembri 2019.a käskkirjaga nr 51. 

 
Sotsiaalminister andis 05. septembril 2019.a ka skkirja nr 51 „Sotsiaalkaitseministri ning 
tervise- ja to o ministri 08.03.2019 ka skkirja nr 21 „Hasartma ngümaksü laekümistest toetüste 
andmise tingimüsed ja kord“ müütmine“. Ka skkirja o igüslikü alüsena viitas minister Vabariigi 
Valitsüse seadüse § 49 lg 1 p-le 8 ja HasMMS § 7 lg 2 p-le 4 ning sellega kehtestati toetüse 
andmise tingimüste ja korra üüs so nastüs (edaspidi: Kord).  
 
Korra p 2.1 „Toetüse andmise eesma rk“ alapünkt 2.1.1 on so nastatüd ja rgnevalt: „Toetust 
antakse tegevustele, millega viiakse ellu meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja 
puuetega inimestega seotud eesmärgid ning hasartmängusõltuvusega inimestega 
seotud tegevused.“10 
 
Korra p 2.5.1 sa testab no üded taotlejale: „Toetuse taotlejaks on juriidiline isik, kelle 
kavandatud projekt on kooskõlas käesoleva korral punktis 2.1.1 nimetatud tegevustega.“ 
Hindamiskriteeriümid sisaldüvad Korra p-s 2.9.6 ja nende alapünkt 1 ro hütab, et kavandatav 
tegevüs peab vastama sihtrü hma vajadüstele.  
 
Antüd kontekstis saab „sihtrü hmaks“ olla vaid HasMMS § 7 lg 2 p-s 4 a ra toodüd sihtrü hm, 
kelle po hjalik kirjeldüs on a ra toodüd ka esolevas ma rgükirjas eespool. Toetuse Saajate 
taotlustes nimetatud sihtrühmad seadusest tulenevale sihtrühma määratlusele ei 
vasta. Enamgi veel: nad ei vasta ka Korrast tulenevale sihtrühma määratlusele. Seega 
on vastava toetüse eraldamine vastüolüs nii seadüse küi sotsiaalministri enda 05. septembri 
2019.a ka skkirjaga nr 51. 
 
 

5. Sotsiaalministri 05. septembri 2019.a käskkirjaga nr 51 kinnitatud Kord on 
vähemalt kaudses vastuolus HasMMS-ga. 

 
Ka esolevas ma rgükirjas eespool on ka sitletüd seadüsandja pikaajalist ja ja rjekindlat tahet 
müüta raha eraldamised HasMMS alüsel la bipaistvamaks ja eesma rgipa rasemaks ning 
korrastada HasMMS § 7 rakendamise po himo tteid. 

 
9 Nagü o eldüd, nimetame Toetüse Sajatele raha eraldamise alüseks olnüd otsüst ma a rüseks, küna selliselt 
on teda ma a ratlenüd sotsiaalministeeriüm. Ministeeriüm ei ole vaatamata Kliendi pa ringüle saatnüd 
vastava o igüsakti koopiat. 
10 Taolist loetelü vo ib lügeda HasMMS § 7 lg 2 p-le 4 vastavaks. Probleem seisneb selles, et praktikas kaldüti 
ko rvale nii seadüsest küi ministri ka skkirjaga kehtestatüd Korrast. 
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Vaadeldes ka skkirjaga nr 51 kinnitatüd Korra p-s 2.9.6 sisaldüvaid hindamiskriteeriüme, 
ilmneb, et alapünkti 6 kohaselt hinnatakse strateegilise partnerlüse taotlüste pühül 
„ministeeriümi valdkonna arengükavade ja programmide tegevüste eesma rkidesse 
panüstamist“.  
 
Probleem seoses taolise hindamiskriteeriümiga seisneb selles, et (seadüsest alamalseisvad) 
ministeeriümi valdkonna arengükavad ja programmid ning tegevüste eesma rgid ei prüügi 
olla koosko las HasMMS-ga, eriti selle § 7 lg 2 p-ga 4. Kehtestades taolise hindamiskriteeriümi, 
on minister tekitanüd o igüslikü riski, mille realiseerümise korral vo ib taotlüs vastata kü ll 
ministeeriümi arengükavadele ja programmidele, küid mitte HasMMS § 7 lg 2 p-st 4 
tülenevatele kriteeriümidele. Leiame, et Toetüse Saajate taotlüste-projektide na ol on  
to ena oliselt tegemist jüst selliste taotlüstega, mis vo ivad vastata ministeeriümi 
arengükavadele ja programmidele küi seadüsest alamalseisvatele aktidele, küid ilmselgelt ei 
vasta HasMMS § 7 lg 2 p 4 no üetele.  
 
Lisaks kaüdsele vastüolüle seadüsega ei vasta ko nesolev regülatsioon demokraatliküs 
o igüsriigis kehtivatele o igüsselgüse no üetele. Küi Korra alüsel ei ole vo imalik taotlüse 
hindamiskriteeriümidest ü heselt arü saada ja taotlüse edüküst ning o igüspa rasüst mo istlikül 
viisil hinnata, vo ivad (teised) kolmanda sektori jüriidilised isiküd esitamata ja tta ka sellised 
taotlüsed, mis ü hiskonnale terviküna kasü tooksid ja seadüsele vastaksid. 
 
 

6. Sotsiaalministeeriumi kantsler on kehtestanud hasartmängumaksu 
laekumisest antava toetuse taotluse hindamise juhendi, mis ei põhine seadusel. 

 
Sotsiaalministeeriümi kantsleri 24. jüüli 2019.a ka skkirjaga nr 12 on kehtestatüd 
„Hasartma ngümaksü laekümistest antava toetüse taotlüse hindamise jühend“ (edaspidi: 
Jühend).  
 
Jühendi sissejühatüses on selle andmise o igüslikü alüsena (volitüsnormina) viidatüd 
sotsiaalministeeriümi po hima a rüse § 9 p-le 18 ning tervise- ja to o ministri ning 
sotsiaalkaitseministri 8. ma rtsi 2019.a ka skkirjaga nr 21 kehtestatüd „Hasartma ngümaksü 
laekümistest toetüste andmise tingimüste ja korra“ pünktile 2.9.5.  
 
Ka Jühendi p 3.6 na eb (vastüolüs HasMMS-ga) ette, et olüliseks hindamiskriteeriümiks on 
ministeeriümi „valdkonna arengükavade ja programmide tegevüste eesma rkidesse 
panüstamine“. Nagü o eldüd, vo ivad Toetüse Saajate taotlüsed olla koosko las ministeeriümi 
arengükavade ja programmidega, küid need on vastüolüs seadüsega. 
 
Ühtlasi loeme oluliseks probleemiks seda, et ministeeriumi kantsler on andnud 
õigustloova akti, Juhendi HasMMS rakendamiseks, kuid seadusest kantslerile taolise 
akti andmise volitust ei tulene. Ministri kinnitatüd Korra ja kantsleri kinnitatüd Jühendi 
alüsel toimüb seadüse mo ttest ja eesma rgist kaügenemine ning eelpool kirjeldatüd 
seadüsandja kavatsüs saavütada raha sihipa rane ja la bipaistev kasütamine lühtüb taaskord. 
 
 

7. Sotsiaalministeeriumi poolt avalikkusele antav teave HasMMS alusel raha 
eraldava organi ja vastava õigusakti kohta on vastuoluline.  

 
Ka esoleva ma rgükirja koostamise ajal on sotsiaalministeeriümi kodülehel avaldatüd ja rgnev 
teade: „Riigikogu otsusega lõpetas 1. jaanuar 2019 tegevuse Hasartmängumaksu Nõukogu. 

https://www.sm.ee/et/hasartmangumaksu-toetused
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Alates 1. jaanuarist 2019 hakkab vastavalt seaduse muudatusele hasartmängumaksust 
laekuvate vahendite maksmise üle otsustama valdkonna eest vastutav minister oma 
määrusega11.“ 
 
Vaatamata asjaolüle, et sotsiaalministeeriümi andmetel otsüstab hasartmängümaksüst 
laeküvate vahendite maksmise üle minister oma määrüsega, on ministri käskkirjaga 
kehtestatud Korra punktides 2.9.9 ja 2.9.10 sätestatüd: „Strateegilise partnerluse projekti 
taotlustest kuuluvad rahuldamisele need, mille kohta on ministeeriumi hindamiskomisjon 
teinud rakendusüksusele protokollilise ettepaneku taotlus rahuldada. Rakendusüksus teeb 
taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse vastavalt käesoleva korra punktidele 
2.9.7 ja 2.9.9.“  
 
Ühtlasi on Korra pünktis 1.2 alapünktis 2 rakendüsüksüst defineeritüd küi täidesaatva 
riigivõimü asütüst, mis menetleb väikeprojekti ja strateegilise partnerlüse projekti 
taotlüsi ning otsüstab, kas väikeprojekti taotlüs rahüldada või mitte. Korra punktist 1.3 
ilmneb, et rakendüsüksüseks on Riigi Tügiteenüste Kesküs (RTK). 
 
Seega ütleb sotsiaalministeeriümi teade ühelt poolt, et raha eraldamise üle otsüstab minister 
oma määrusega. Teiselt poolt näeb ministri käskkirjaga kehtestatüd Kord ette, et taotluse 
rahüldamise või rahüldamata jätmise otsüse teeb hoopis rakendüsüksüs RTK, mitte minister.  
 
 

8. Riigi Tugiteenuste Keskus ei ole pädev (õiguspäraselt volitatud) otsustama 
HasMMS alusel raha eraldamise üle. 

 
Riigihalduse ministri 14. novembri 2017.a ma a rüsega nr 84 kehtestatüd RTK põhimäärüse  
§ 1 kohaselt on Riigi Tügiteenüste Kesküs rahandüsministeeriümi valitsemisalasse küülüv 
valitsüsasütüs, millel on jühtimisfünktsioon ja mis teostab täidesaatvat riigivõimu 
seaduses ettenähtud alusel ja ulatuses. 
 
Eeltoodüst ilmneb, et RTK saab täidesaatvat riigivõimü teostada vaid seadüses ettenähtud 
alusel ja ulatuses. See tähendab, et RTK otsüse või müü (raha eraldamist otsüstava) haldüsakti 
alüseks ei saa olla ministri käskkiri ega määrüs. Volitusnorm peab otseselt tulenema 
seadusest. 
 
HasMMS § 7 lg-s 8 on sätestatüd järgnev volitüsnorm: 
 
Valdkonna eest vastutav minister võib volitada regionaalsete investeeringutoetuste 
andmise programmi elluviimisega seotud haldusülesannet täitma riigi või kohaliku 
omavalitsuse üksuse sihtasutuse või mittetulundusühingu, kohaldamata halduskoostöö 
seaduse § 5 lõikeid 2 ja 3, § 6 lõikeid 1 ja 2 ning § 14 lõiget 1. 
 
Praegüsel jühül ei ole tegemist regionaalsete investeeringütoetüste andmisega ega vastava 
programmi ellüviimisega. Samüti ei ole RTK na ol tegemist riigi vo i kohalikü omavalitsüse 
ü ksüse sihtasütüse vo i mittetülündüsü hingüga. Seega ei ole HasMMS § 7 lg-s 8 sa testatüd 
volitüsnormi na ol tegemist niisügüse seadüslikü alüsega, millega saaks volitada RTK-d  
§ 7 lg 2 p-s 4 ettena htüd toetüsi eraldama.  
 

 
11 Ka esoleva ma rgükirja koostajate ro hüasetüs. 
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Eeltoodust järeldub, et sotsiaalministri poolt kehtestatud Korras volituse andmine 
RTK-le on tehtud pädevust ületades ja õigustühine. (Seaduslik alus RTK volitamiseks 
puudub.) Juhul, kui raha eraldamise Toetuse Saajatele otsustas tõepoolest RTK, on 
tegemist haldusaktiga, mille andmiseks puudub mistahes pädevus.  
 
Paratamatült tüleb taolises olükorras pü stitada kü simüs eraldatüd toetüste 
tagasino üdmisest. Viimane omakorda eeldab selgeid o igüslikke alüseid vastavalt HasMMS  
§ 7 lg-le 31. Antüd teemat ka sitleme ka esolevas ma rgükirjas edaspidi. 

 
 
9. Sotsiaalministeerium on rikkunud põhiseadusest tulenevat halduse 

seaduslikkuse põhimõtet. 
 
Eesti Vabariigi po hiseadüse §-s 3 on sa testatüd, et riigivo imü teostatakse ü ksnes po hiseadüse 
ja sellega koosko las olevate seadüste alüsel. Sellest sa ttest tüleneb haldüse seadüslikküse 
po himo te. 
 
Po hiseadüse 2017. aasta kommentaaride (veebiva ljaande) § 10 kommentaaris nr 28 on 
o eldüd: „Haldüse seadüslikküse ehk legaalsüse po himo tte keskne sa te on § 3 lg 1 esimene 
laüse (vrd RKPJKo 06.10.1997, 3-4-1-3-97, p 1). Haldüse seadüslikküs ta hendab ü helt poolt, 
et ta itevvo im tohib individüaalset vabadüst piirata ainült siis, küi teda volitab selleks seadüs, 
ja teiselt poolt, et ükski halduse õigusnorm (määrus, üldkorraldus, halduse 
individuaalakt) ei tohi olla vastuolus ühegi kõrgemal astmel oleva õigusnormiga 
(seadus, põhiseadus)12. Esimest vo ib nimetada ü ldiseks seadüsereservatsiooni 
po himo tteks; teist seadüse prioriteedi po himo tteks (vt § 3 komm-d).“  
 
Nagü o eldüd, ei ole sotsiaalministeeriüm vastanüd Kliendi palvele ega saatnüd õigusakti, 
millega otsüstati raha eraldamine Toetüse Saajatele. Seega tüleb la htüda vo imalüsest, et  
(a) toetüs eraldati sotsiaalministri ma a rüsega (nagü ministeeriümi kodülehel o eldakse) vo i 
(b) ministri ka skkirjaga kehtestatüd Korra alüsel RTK poolt tehtüd otsüsega.  
 
Mo lemal jühül on taoline o igüsakt ilmses vastüolüs HasMMS § 7 lg 2 p 4 so nastüse, mo tte ja 
eesma rgiga. Ü htlasi on vo imalik, et raha eraldamise otsüstas organ, kel püüdüs selleks 
mistahes pa devüs. Eeltoodüd asjaolüdel on ilmne, et sotsiaalministeeriüm on HasMMS alüsel 
toetüsi eraldades rikkünüd haldüse seadüslikküse po himo tet. 
 
 

10. Saates SAPTK 28. oktoobri 2019.a teabenõudele vaid osalise vastuse, on 
sotsiaalministeerium asunud enda tegevust varjama. 

 
SAPTK on 28. oktoobril 2019.a saatnüd sotsiaalministeeriümile teabeno üde (lisa 1), milles on 
palütüd:  
 
1) saata tütvümiseks otsüs, millega kinnitati sotsiaalministeeriümi kaüdü HasMMS alüsel 
aastatoetüste eraldamine 2019. aastaks SA-le Eesti Inimo igüste Kesküs, MTÜ -le Eesti LGBT 
Ü hing ja MTÜ -le Oma Tüba;  
 
2) selgitada, milline on nimetatüd ü hingütele HasMMS alüsel riiklikü toetüse eraldamise 
o igüslik alüs (silmas pidades, et § 7 lg 2 p 4 kohaselt vo ib sotsiaalministeeriümi kaüdü 

 
12 Ka esoleva ma rgükirja koostajate ro hüasetüs. 
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HasMMS alüsel rahastada ü ksnes meditsiini, hoolekande, perede, vanürite, püüetega inimeste 
vo i hasartma ngüso ltüvüsega inimestega seotüd projekte). 
 
Ma rgükirjale ja selgitüstaotlüsele vastamise ning kollektiivse po o rdümise esitamise seadüse  
§ 6 kohaselt vastatakse ma rgükirjale vo i selgitüstaotlüsele viivitamata, küid mitte hiljem küi 
30 kalendripäeva jooksül selle registreerimisest.  
 
Vahetült ka esoleva ma rgükirja saatmisele eelnevalt (10. detsembril 2019.a) saatis 
sotsiaalministeeriüm Kliendile vastüse, milles o igüstas raha eraldamist Toetüse Saajatele, 
küid ei saatnüd SAPTK palütüd õigusakti, millega otsüstati raha eraldamine. Vastüsele oli 
lisatüd Hasartma ngümaksü No ükogü 17. detsembri 2018.a koosolekü protokoll. Jühül, küi 
vastavat o igüsakti to epoolest ei eksisteerigi, on see taaskordseks kinnitüseks, et Riigikontrolli 
ja rahandüsministeeriümi varasemat kriitikat vastütüse hajümise ja otsüstüsmehhanismi 
ebaselgüse kohta ei ole to siselt vo etüd.  
 
 

11. Riigikontrolli hinnanguid ja ettepanekuid on järjekindlalt eiratud.  
 
Riigikontroll on jüba 2005. aastal koostanüd eriarüande „Ü levaade hasartma ngümaksü 
kasütamisest“ (edaspidi: Eriarüanne“).  
 
Eriarüande lk 2-3 toodüd kokküvo ttes on ma rgitüd, et sü steem, mille alüsel 
hasartma ngümaksüst toetüsi jagatakse, on killüstünüd, liiga keerüline ning osaliselt 
la bipaistmatü. Ühtlasi juhtis Riigikontroll tähelepanu vajadusele sihtrühmad täpsemalt 
määratleda ja toetused tugevamalt konkreetsete tegevustega siduda.  
 
Eriarüande lk 8 toodüd ü levaates hasartma ngümaksü kasütamise ü ldistest probleemidest on 
a ra toodüd, et Riigikontrolli arvates saaks sotsiaalministeeriüm süünata 
hasartma ngümaksüst makstava raha kasütamist sihipa rasemalt, enneko ike ministeeriümi ja 
toetüse saaja (antüd kontekstis Eesti Pünase Risti) vahel so lmitava lepingüga, ma a rates seal 
va ga selgelt, milleks toetüst antakse ning milliseid tülemüsi soovitakse saada. Samüti jühtis 
Riigikontroll ta helepanü, et lisaks eesma rgi püüdümisele ei ole ka selgeid kriteeriüme, kellele 
ja milleks toetüsi jagatakse. Ka esoleva ma rgükirja koostajad leiavad, et hiljem kehtestatüd 
HasMMS-ga on sihtrü hmad (vo imaliküd toetüste saajad) seadüses piisava selgüsega 
ma a ratletüd, küid kriteeriümide osas valitseb ja tküvalt ebaselgüs ning nende ma a ratlemiseks 
antüd o igüstloovad aktid on antüd pa devüst ü letades ja seadüse mo ttest ning eesma rgist 
ko rvale kaldüdes (vt ka esoleva ma rgükirja jaotised 5 – 8). 
 
Eriarüande lk 9 on Riigikontroll leidnüd, et toetüse menetlemisega seotüd institütsioonide 
rohküs toob kaasa vastütüse hajümise. (Vaadeldes ka esoleva ma rgükirja p 5-6, 8 ja 10 na eme, 
et seda seisükohta on ja rjekindlalt eiratüd.) 
 
 

12. HasMMS-s ette nähtud alamalseisvate õigusaktide puudumine ja õiguslik 
ebaselgus soodustab riigivõimu omavoli jätkumist. 

 
Ajavahemiküs 01. septembrist 2018.a küni 31.detsembrini 2018.a kehtinüd HasMMS § 7 lg 3 
oli so nastatüd ja rgnevalt: „Ka esoleva paragrahvi lo ike 2 pünktis 2 nimetatüd toetüse 
taotlemise, andmise, kasütamise ning tagasino üdmise tingimüsed ja korra 
kehtestab Vabariigi Valitsüs ma a rüsega.“  
 

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=106072018006&id=13304858;117092016001
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Nimetatüd lo ige tünnistati kehtetüks 17. oktoobril 2018.a Riigikogü poolt vastü vo etüd ja  
01. jaanüaril 2019.a jo üstünüd HasMMS ja Eesti Kültüürkapitali seadüse müütmise 
seadüsega. Ü htlasi müütüs kehtetüks Vabariigi Valitsüse 15. aprilli 2010.a ma a rüsega nr 53 
kehtestatüd „Hasartma ngü laekümistest toetüste taotlemise, andmise, kasütamise ning 
tagasino üdmise tingimüsed ja kord“.  
 
HasMMS ja Eesti Kültüürkapitali seadüse müütmise seadüsega viidi HasMMS-sse sisse § 7  
lg 31 ja rgmises so nastüses: „Ka esoleva paragrahvi lo ike 2 pünktis 2 nimetatüd toetüse 
taotlemise, andmise, kasütamise ning tagasino üdmise tingimüsed ja korra kehtestab 
valdkonna eest vastutav minister määrusega13.“ 
 
Riigi Teataja andmetel ei ole sotsiaalminister HasMMS § 7 lg-le 31 vastavat korda kehtestanüd. 
Nimetatüd lo ike alüsel on kehtestatüd kaks seadüsest alamalseisvat ma a rüst:  
 
1) riigihaldüse ministri 07. mai 2019 ma a rüs nr 25 „Maakondade arengüstrateegiate 
ellüviimise toetüsmeede“ ja  
 
2) riigihaldüse ministri 29. oktoobri 2018 ma a rüs nr 43 „Regionaalsete investeeringütoetüste 
programmi vahenditest toetüse taotlemise, andmise, kasütamise ning tagasino üdmise 
tingimüsed ja kord“. 
 
Sotsiaalministri 05. septembri 2019.a ka skkirjaga nr 51 kehtestatüd Kord ei vasta HasMMS  
§ 7 lg 31 no üetele, sest: 
 
a) Kord on kehtestatüd ministri ka skkirjaga (vt sotsiaalministri 05. septembri 2019.a ka skkiri 
nr 51 ja Korra p. 7). HasMMS eeldab ministri poolt määruse kehtestamist, mitte ka skkirja 
andmist; 
 
b) ka skkirjas endas viitab minister alüsnormina HasMMS § 7 lg 2 p-le 4, mis tegelikült 
ministrile mingit volitüst alamalseisva o igüsakti ehk rakendüsakti kehtestamiseks ei anna.  
 
Seega ei ole ka sotsiaalminister Korra kehtestamisel leidnüd, et ta ta idab HasMMS § 7 lg-st 31 

tüleneva ü lesande.  
 
Jühül, küi 05. septembri 2019.a ka skkirjaga nr 51 kehtestatüd Korda lügeda sellegipoolest 
HasMMS § 7 lg-le 31 vastavaks o igüsaktiks, tüleb paratamatült teha sotsiaalministeeriümile 
ü lesandeks Toetüse Saajatele raha eraldamise ma a rüse vo i müü o igüsakti kehtetüks 
tünnistamine ja toetüste tagasino üdmine. Nimelt on Korra pünkti 4.6 alapünktis 3 sa testatüd, 
et rakendüsü ksüs tünnistab taotlüse rahüldamise otsüse osaliselt vo i ta ielikült kehtetüks, küi 
toetüse saaja ei ole toetüst kasütanüd sihipa raselt. Ka esolevas ma rgükirjas eespool on 
po hjalikült argümenteeritüd, miks Toetüse Saajate taotlüsi-projekte ei saa lügeda HasMMS 
ta hendüses sihipa rasteks ja seadüsele vastavateks.  
 
Küi aga ebaseadüslikült eraldatüd toetüsi ei o nnestü tagasi no üda vastava o igüsakti (HasMMS 
§ 7 lg-s 31 ettena htüd ma a rüse) püüdümise to ttü, ta hendab see riigivo imü omavoli ja tkümist.  
 
 
 
 
 

 
13 Ka esoleva ma rgükirja koostajate ro hüasetüs. 
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13. Kokkuvõte 
 
Eeltoodü alüsel on allakirjütanütel küjünenüd arvamüs, et sotsiaalministeeriümi poolt 
Toetüse Saajatele raha eraldamised ei vasta HasMMS sa ttele, mo ttele ega eesma rgile. Samüti 
ei vasta sotsiaalministri ja kantsleri poolt (va idetavalt) HasMMS alüsel antüd o igüstloovad 
aktid seadüse no üetele ja on antüd pa devüst ü letades.  
 
Riigikontrolli hinnangüid ja ettepaneküid on ja rjekindlalt eiratüd. Samüti on eiratüd HasMMS 
seadüse eelno ü ja seadüse müütmise eelno üde seletüskirjadest na htüvat eesma rki saavütada 
toetüste la bipaistvam eraldamine ja eesma rgipa rasem kasütamine. 
 
Arvestades  eeltoodut palume Riigikontrollil kontrollida käesoleva märgukirja aluseks 
olevaid asjaolusid. 
 
 
Lügüpidamisega 
 
 
 
Allkirjastatud digitaalselt      Allkirjastatud digitaalselt 
 
 
 
Aivar Pilv        Ilmar-Erik Aavakivi 
Vandeadvokaat       Vandeadvokaat 
 
Lisa: SAPTK 28. oktoobri 2019.a teabeno üe sotsiaalministeeriümile. 

 
 


