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Sissejuhatus 
 

Harjumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi HOL) revisjonikomisjon koosseisus  Andres Laisk, 

Kaupo Kallas ja Merle Pussak viisid revisjoni läbi perioodil 14. kuni 28. aprillil 2014.aastal 

 

Revisjon viidi läbi vastastavalt Harjumaa Omavalituste Liidu põhikirja  § 23, 24 ja 25. 

Revisjoni käigus kontrolliti pisteliselt: 

• Eelarvest kinni pidamist; 

• liidu büroo, volitatud komisjonide ja isikute tegevuse vastavust liidu volikogu ja 

juhatuse otsustele;  

• tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvele võtmist; 

• liidu vara kasutamise sihipärasust;  

• liidu asjaajamist; 

• eelmise aasta revisjonikomisjoni poolt tehtud ettepanekute täitmist. 

 

Selgitusi andis büroo direktori kt. Vambo Kaal ja raamatupidaja Ene Millert 

 

HOL eesmärgiks on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtiva seadusandluse ja Liidu põhikirjaga 

ühistegevuse kaudu kohalike omavalitsuste arengule kaasaaitamine, oma liikmete ühiste 

huvide ja õiguste kaitsmine ning selle kaudu haldussuutlikkuse tõstmine. 

 

HOL on moodustatud ja tegutseb EV Põhiseaduse paragrahvi 159 ja  kohaliku omavalituse 

üksuste liitude seaduse paragrahvi 2 alusel. 

HOL on asutatud 01. aprillil 1992. aastal ning kehtiv põhikiri on kinnitatud HOLi volikogu 

poolt 21. aprillil 2010. Harjumaa Omavalituste Liit on ümberregistreeritud Tallinna 

Linnakohtu registriosakonnas 07. novembril 2003 registrikoodiga 80195199. 

HOL-i organiteks on vastavalt põhikirja paragrahvile 8 liikmete üldkoosolek mida 

nimetatakse volikoguks ja üldkoosoleku poolt valitud juhatus. HOL-i volikogu ja juhatuse 

tööd juhib liidu esimees. Aruandeperioodil oli volikogu esimeheks Vello Jõgisoo.  

HOL on Harjumaa valdade ja linnade vabatahtlik ühendus, millesse kuulusid aruandeperioodi 

lõpul 6 linna ja 17 valda. 

 

Vastavalt põhikirja paragrahvile 19 on HOL-il oma büroo, kelle ülesanne on volikogu, 

juhatuse, Liidu esimehe ja komisjonide töö tehniline tagamine, asjaajamise korraldamine ning 

Liidu toimimise tagamine. Büroo tegevust juhib ja korraldab liidu tegevdirektor. Liidu 

tegevdirektoriteks aruandeperioodil oli Vello Tamm. 

 Büroo koosseisus on: 

1) tegevdirektor, 

2) kultuurinõunik, 

3) büroojuht, 

4) raamatupidaja (0,6 kohta) 

5) sekretär-administraator  

 

HOL-i 2013. aasta raamatupidamist auditeeris vannutatud audiitor Merike Kiisk. 

 



1. Liidu organite tegevuse vastavus liidu volikogu ja juhatuse otsustele 

1.1. HOL-i volikogu otsuste täitmine 
 

Kontrollimise käigus tutvuti volikogu otsuste ja nende täitmisega.  

2013. aastal toimus 6  volikogu istungit. Volikogu istungitel võeti vastu kokku 73 otsust, 

millest 60 on protokollilised.  2013. aasta jooksul on volikogul esitatud 24 liikmeid huvitanud 

ja vajalikku teemaarendust. Ühistegevuse rakendamist jätkatakse infotehnoloogia ja 

jäätmekäitluse vallas. Kõik otsused on täitmisele rakendatud. HOL kodulehel on volikogu 

koosolekute dokumendid avalikustatud. Paberkandjal komisjonile esitatud dokumentatsioon 

on vormistatud korrektselt. 

 

1.2. HOL-i juhatuse tegevus ja otsuste täitmine 
 

Kontrollimise käigus tutvuti juhatuse otsustega. 2013. aasta jooksul oli 13 juhatuse 

koosolekut, neist kolm olid läbi viidud elektrooniliselt.  Vastu võeti 90 otsust, millest 73 olid 

protokollilised.  Juhatuse otsused kajastusid volikogu päevakordades ja vajadusel said 

volikogu heakskiidu või kinnituse. 

 

Tähelepanek: 2013 aastal viidi ellu  projekt omavalitsuste  infotehnoloogilise võimekuse ja 

turvalisuse tõstmiseks (ISKE).  Projektis osalesid omavalitsused vastavalt  oma soovile. Üks 

eesmärkidest oli arendada HOL’is välja serverihoidla projektis osalevate omavalitsuste 

andmete varundamiseks (koos laiendusvõimalusega teistele Harjumaa omavalitsustele). 

Revisjonikomisjon ei täheldanud esitatud materjalide hulgas selget tegevuskava projekti 

edasiseks realiseerimiseks omavalitsustele maksimaalselt  kasulikult.   

 

Ettepanek: kajastada  vastav teenusesuund HOL järgnevate aastate tegevuskavas 

 

Tähelepanek: 2013 aastal lõppes ühisprojekt Lääne Harjumaa omavalitsuste haldusvõimekuse 

tõstmiseks koostöös konsultatsioonifirmaga Cumulus Consulting OÜ. Vastavalt aastaaruandes 

esitatud selgitustele „Selle käigus hakkavad kaheksa Lääne-Harju omavalitsust - Keila, Saue 

ja Paldiski linnad, Harku, Saue, Keila, Padise ja Kernu vallad - omavahelist koostööd 

tihendama.“  Puudub kava edasiste tegevuste ellu viimiseks, et kasutada ära projekti käigus 

saadud teadmisi ning tulemusi.  

 

Ettepanek: kajastada  vastav teenusesuund HOL järgnevate aastate tegevuskavas 

 

1.3 HOL-i tegevdirektori tegevus 
 

Kontrolli käigus tutvuti tegevdirektori poolt väljaantud käskkirjadega. Kuna tegevdirektor 

viibis töölt eemal, ei toimunud temaga vestlust. Tegevdirektor tutvus akti projektige enne 

selle juhatusele esitamist ning esitas omad täpsustused, mis võeti arvesse.  



2. Tulude tähtaegne sissenõudmine ja arvelevõtmine ning kulude vastavus liidu 

eelarvele 

2.1. Tulud, kulud ja tulem 

2013 majandusaasta tegevustulud  olid  834 010 eurot ja tegevuskulud 602 548 eurot.  

Võrreldes 2012 aastaga on tegevustulud suurenenud 355 229 euro võrra. Tegevustuludes 

kajastub erakorralise tuluna tulu  kinnistu müügist Sirge  2 summas  272 149  EUR. 

Sihtfinantseerimisena  kajastatud liikmetelt saadud tasude summa vähenes  127 658  euro 

võrra kuna ühisürituste jaoks koguti vahendid 2012 aastal otse omavalitsustelt kuid 2013 

aastal sai HOL vahendid riigieelarvest. Liikmemaksud püsisid samal tasemel.  

Majandusaasta aruande bilansis on real “Rahavood põhitegevusest” vahendeid 2013 aastal 

liikunud 201 958 euro  võrra rohkem kui 2012. aastal ja  aastavahetuseks oli see 284 982 

eurot. Aruandeperioodi põhitegevuse tulem on 231 607 eurot (sh finantstulud  145 eurot). 

2.2. Kulude vastavus liidu eelarvele  

HOLi eelarve tegevuskulude  osa oli kinnitatud eelarve summas 287 502,25 eurot. 2013. aasta 

tegelik täitmine summas 283 965 eurot.  

Töötasude osas oli kinnitatud eelarve 113 928,20 eurot ja täitmine 109 974 eurot 

Kinnitatud eelarvet ületati järgmiste eelarveridade lõikes: 

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri ja vaba aja sisustamise kulud, eelarve 39 254 EUR, 

täitmine 59 509 EUR, selgituste kohaselt tegemist Mardilaada kuludega, mille tulu ja 

kulupool olid mõlemad eelarves kajastamata.  

5539 Muu erivarustus ja materjalid eelarve 2450 eurot, täitmine 3292 eurot. 

Eelarvekirjel „Tööjõukulud“ on  ülekulu  alamkirjel, keskastme spetsialistide osas  117 % 

(eelarve 29 420 EUR, täitmine 34 274 EUR) . Selgituste kohaselt on selle põhjustanud 

tegevdirektori asendamine teiste bürootöötajate poolt. Töötasude eelarvekirjet tervikuna ei ole 

ületatud.  

 

Eelarve alamkirjetel on veel toimunud väiksemad ülekulud, näiteks „Päevarahad“ lühiajaliste 

lähetuste all, planeeritud 960 EUR, täidetud 1832 EUR, selgituste kohaselt on tegemist 

Mardilaada lähetuskuludega, mida ei olnud eelarvesse planeeritud 

 

Eelarvekulud ja tulud on antud selgituste kohaselt HOLi juhatuse poolt läbi arutatud ja sellest 

on informeeritud ka volikogu. Eelarve ülekulu kirjete osas antud selgitused tundusid 

põhjendatud.  

 

Tähelepanek: Viimane lisaeelarve koostati selgituste kohaselt 2013 aasta septembris. Sellele 

vaatamata on mitmed projektipõhised kulud ja tulud eelarvest väljas, ning eelarve kohati 

seetõttu ebatäpne ja täitmise aruanne raskesti jälgitav.  

 

Ettepanek: Eelarve võiks kajastada kõik prognoositavad tulud ja kulud, sh  teada olevate 

projektidega seotud, mille täpne summa ei pruugi eelarve koostamise ajal küll teada olla, kuid 

projektide ette valmistamine eeldab, et ligikaudselt peab olema võimalik selliseid kirjeid 

prognoosida.  

 



Ettepanek: Regulaarne eelarve täitmise aruanne võiks sisaldada võrdlusandmetena eelmise 

aruandeperioodi andmeid. See võimaldaks jälgida, palju on faktilised kulud eelmise 

eelarveperioodiga võrreldes muutunud.  

3. Raamatupidamise õigsus  ja vara kasutamise sihipärasus 

3.1. Raamatupidamise õigsus 
 

Lähtudes Mittetulundusühingute seaduse paragrahvist 35 korraldab juhatus 

mittetulundusühingu raamatupidamist vastavalt Raamatupidamise seadusele. 

Raamatupidamise seaduse paragrahv 5 kohaselt peetakse raamatupidamist tekkepõhiselt. 

HOL-i bilansimaht seisuga 31.12.2013 oli 899 402 eurot. Põhivarasid oli 585 596 euro eest ja 

käibevara maksumus oli 313 806 eurot.  

Lühiajalisi kohustusi seisuga 31.12.2013 oli 12 786 eurot ja põhitegevuse tulem 231 607 

eurot. 

Tulemiaruande järgi olid HOL-i tulud 2013. aastal 834 010 eurot, millest liikmemaksud 

moodustasid 223 519. 

HOL-i kulud 2013. aastal olid kokku summas 602 548   eurot, mis oli 2012.   aastast  152 209 

euro võrra suurem. Kuludest tööjõukulu oli suuruses 109 974 eurot, mis on 8 362 euro võrra 

suurem 2012. aasta vastavast kulust. 

HOL-i aruandeaasta tulem kokku oli  231 607 eurot. 

Vannutatud audiitori Merike Kiisk arvamuse kohaselt kajastab kaasatud raamatupidamise 

aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt HOL-i finantsseisundit seisuga 31.12.2013 

bilansimahus 899 402 eurot ning sel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja 

rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 

2013. aastal kaasajastati ühingu raamatupidamise sisekorraeeskiri. 

Revisjoni käigu hinnati pisteliselt mõningaid eelarve ja raamatupidamise korraldamisega 

seotud kordasid ja teisi dokumente. Hinnati „Eelarve koostamise korda“, „Reservfondi korda“ 

„Raamatupidamise siseeskirjasid“ ning  „Riigihangete läbiviimise korda“.  

 

Tähelepanek: „Eelarve koostamise korra  alajaotus „II Eelarve tulud ja kulud“ sätestab: 

3. Laenude ja muude kohustuste võtmine 

3.1. Laene ja kohustusi  võib võtta HOL Volikogu otsuse alusel.“ 

Laenusid ei käsitleta klassikaliselt tulude ja kulude kontekstis. 

Ettepanek:  Laenud on finantseerimistehingud ja need võiksid olla eraldi eelarve osa 

tavapärases käsitluses. 

Tähelepanek: Sama korra osa „IV Vastuvõtmine ja jõustumine“  sätestab tulude ja kulude 

liigituse. Eraldi ei ole kajastatud investeeringuid. Juhul, kui näiteks soovitakse  kunagi soetada 

uut serverit (lihtsalt näide), siis eelarve järgi saaks selle liigitada ainult  majandamiskuluks või 

muuks tegevuskuluks, mis aga ei ole tavapärase arvestusloogikaga kooskõlas. 

Ettepanek: Täiendada korda investeeringute alajaotusega.  



Tähelepanek: Sama kord reguleerib samuti, et Eelarve täitmise arvestuse ja aruandluse 

korraldamise aluseks on Riigiraamatupidamise üldeeskiri. Riigiraamatupidamise eeskiri ei 

reguleeri seda valdkonda revisjonikomisjoni hinnangul.  

Ettepanek: Täpsustada korda 

 

3.2 Varadekasutamise sihipärasus 
 

Üldiselt toimub varade kasutus sihipäraselt. Büroohoone on kindlustatud. Ühingu arvel seisab 

arvestatav rahajääk  (esitatud aruande seisuga 284 982 EUR) .  

Tähelepanek: Nimetatud  summa osas ei ole sõlmitud üleöö deposiidi lepingut. Tegemist on 

suuremas osas erakorraliselt laekunud tuluga maa müügist. Puudub regulatsioon, mis 

sätestaks tegevjuhtkonna õigused suuremate rahasummade paigutamise üle otsustamisel.  

Ettepanek: Olemasolevas intressikeskkonnas ja arvestades tulu ühekordsust ei ole see oluline 

majanduslik kahju. Pikemas perspektiivis tuleks ühingu vabasid rahalisi vahendeid kasutada 

siiski parimaid võimalusi ära kasutades. Soovitame koostada ja kinnitada „ühingu vabade 

rahaliste vahendite kasutamise korra“, millega reguleeritakse juhtkonna õigused ja 

kohustused suuremate summade ajutiseks investeerimiseks.  

4. Liidu poolt sõlmitud lepingute täitmine 

Pistelise kontrolli käigus 2013. aasta lepingute täitmise osas komisjon kõrvalekaldeid ei 

avastanud. 

5. Volikogu ülesandel liidu eelarvest sihtotstarbelisi vahendeid saanud 

organisatsioonide vahendite kasutamine 
 

HOL’i poolt 2013. aasta sihtotstarbeliselt eraldatud rahaliste vahendite kasutajad on esitanud 

vahendite kasutamise kohta aruanded. 



6.   Teavitamine  liidu tegevusest 

 
Tehti koostööd ajalehega „Harju Elu“ ja „Sõnumitooja“ andmaks ülevaadet HOL –is 

toimuvast ja Harjumaa kultuurimaastikul toimuvast. Pidevalt toimub maakonna 

kultuurikalendri täiendamine ja info edastamine erinevatele meediakanalitele. HOL kodulehel 

kajastatakse nii oma tegemisi, kui ka Harjumaal toimuvast 

 

Ettepanek: Liikmete elanike paremaks teavitamiseks HOL tegevusega seonduvast võiks 

kaaluda senisest enam koostöö tegemist  kohalike lehtedega, samuti võiks HOL tegevjuhtkond 

(tegevdirektor) aktiivsemalt tutvustada liidu eesmärke riiklikus meedias päevakajalistel 

teemadel kaasa rääkides. Sellega tähtsustuks  sidusgruppide  teadvuses liitude roll ja 

paraneks positsioon omavalitsuste huvide eest seistes läbirääkimisi pidades.  

 

Ettepanek: Liidu kodulehel võiks olla avaldatud liidu töötajate, sh tegevdirektori  

ametijuhendid koos kokkuvõttega peamistest vastutusaladest.  

7. Eelmiste revisjonikomisjonide aruannetes tehtud ettepanekute täitmine 
 

 Komisjon hindas ainult 2013 aastal 2012 aasta kohta koostatud aruande täitmist. Olulises 

osas olid  esitatud ettepanekud täidetud 

8.  Kokkuvõte 

 
Olulisi puudujääke  läbi viidud revisjonikomisjoni töö käigus ei tuvastatud, esitatud 

ettepanekud ja märkused ei oma ühingu tegevusele reeglina tõsist mõju, kuid nendega 

arvestamine aitaks parandada ühingu tegevuse  läbipaistvust ning  paremini keskenduda 

ühingu eesmärkide täitmisele.  

Lõppjäreldus 

Lähtuvalt läbiviidud kontrollist ning leitud puudustest on revisjonikomisjoni ettepanekud: 

1. HOL-i volikogul, juhatusel, bürool võtta seisukoht revisjonikomisjoni poolt 

tehtud ettepanekute kohta ning meetmed nende lahendamiseks.  

2. HOL-i volikogul kinnitada 2013. majandusaasta aruanne. 

 

 

/allkirjastatud digitaalselt/ 

 

Andres Laisk    Kaupo Kallas  Merle Pussak 

Komisjoni esimees   liige   liige 

 


