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 1. Sissejuhatus 
 
Harjumaa Omavalitsuste Liidu (edaspidi HOL) revisjonikomisjon koosseisus Olga Kugal, 
Tiit Tammaru ja Kuno Rooba viisid revisjoni läbi 24. aprillil kuni 4. mai 2012. 
 
Revisjon viidi läbi vastastavalt Harjumaa Omavalituste Liidu põhikirja  § 23, 24 ja 25. 

Revisjoni käigus kontrolliti pisteliselt: 

 liidu büroo, volitatud komisjonide ja isikute tegevuse vastavust liidu volikogu ja 
juhatuse otsustele;  

 tulude tähtaegset sissenõudmist ja arvelevõtmist ning kulude vastavust liidu 
eelarvele; 

 liidu vara kasutamise sihipärasust;  

 liidu poolt sõlmitud lepingute täitmist; 

 volikogu ülesandel liidu eelarvest sihtotstarbelisi vahendeid saanud 
organisatsioonide vahendite kasutamist; 

 eelmise aasta revisjonikomisjoni poolt tehtud ettepanekute täitmist. 
 
Selgitusi andis büroo direktor Vello Tamm ja haldusjuht Vambo Kaal. 
 
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 ning kohaliku 
omavalituse korralduse seaduse paragrahvide 62, 63 alusel ning kohaliku omavalituse 
üksuste liitude seaduse paragrahvi 2 alusel. 
HOL on asutatud 01. aprillil 1992. aastal ning kehtiv põhikiri on kinnitatud HOLi 
volikogu poolt 17. novembril 2007. Harjumaa Omavalituste Liit on ümberregistreeritud 
Tallinna Linnakohtu registriosakonnas 07. novembril 2003 registrikoodiga 80195199. 
HOL-i organiteks on vastavalt põhikirja punktile 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 18 valda. 
 
Vastavalt põhikirja punktile 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 jaanuarist novembrini Aarne Rentik ja 
detsembris Vello Tamm. 
 Büroo koosseisus on: 
1) tegevdirektor, 
2) kultuurinõunik, 
3) haldusjuht, 
4) raamatupidaja (0,5 kohta) 
5) sekretär-administraator  
 
HOL-i 2011. aasta raamatupidamist auditeeris vannutatud audiitor Merike Kiisk. 
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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.  
2011. aastal toimus 9 nõupäeva/ volikogu istungit. Volikogu istungitel võeti vastu kokku 
121 otsust, millest 109 on protokollilised.  
2011 aasta jooksul on volikogul esitatud 30 liikmeid huvitanud ja vajalikku 
teemaarendust. Enamus on olnud informatiivse iseloomuga, kuid ühistegevuse 
rakendamist jätkatakse jäätmekäitluse ja infotehnoloogia vallas. Kõik otsused on 
täitmisele rakendatud. Iga juhatuse otsuse taustinformatsiooni volikogus jagamisel ei ole 
kõiki aspekte piisavalt avaldatud; töövaidlus HOL büroos (juhatuse otsus nr 18) ja HOL 
eelarve reservi kasutamine (juhatuse otsus 23). 
 
1.2. HOL-i juhatuse tegevus ja otsuste täitmine 
 
Kontrollimise käigus tutvuti juhatuse otsustega. 2011 aasta jooksul oli 15 juhatuse 
koosolekut. Vastu võeti 164 otsust, millest 140 olid protokollilised ja 24 eraldi 
dokumendina vormistatud. Üksikdokumentidena 2011 aastal vormistatud viimane otsus 
kandis numbrit 24.  
Juhatuse paberkandjal esitatud koosolekute protokollid on vormistatud korrektselt. 
HOL kodulehel puudub 30. mai koosoleku dokumentatsioon, kuna see puudutab 

delikaatseid isikuandmeid. 30. mai juhatuse koosoleku protokoll asub juhatuse 
koosolekute kaustas. 

Juhatuse otsused kajastusid volikogu päevakordades ja vajadusel said volikogu heakskiidu 
või kinnituse. 
Revisjoni komisjoni tähelepanu köitsid väga suured kulutused HOL büroo personali 
töövaidlusküsimustele.  
03.05.2011 tegi Tallinna Haldukohus otsuse töövaidlusküsimuses HOL-i kahjuks. 
2009. aastal alanud töövaidlus lõppes jaanuaris 2012 kompromisslahendusega. 
Töövaidlusprotsessi kulutused HOL jaoks ajavahemikul 2009 – 2012 osutusid 
alljärgnevateks: 
Kohtuvaidluses hagi esitanud isiku väljanõutud töötasu, hüvitised ja sinna juurde kuuluvad 
maksud 57 044 €, HOL kulud õigusabile 16 097 €.  
Vaidlusküsimused on kajastatud 2011. aastal alljärgnevate juhatuse istungite päevakorras: 
13.04.2011, 11.05.2011, 30.05.2011, 08.06.2011, 12.10.2011, 09.11.2011, 14.12.2011. 
Tegevjuhi vabastamisotsuseni jõuti juhatuse poolelt 09.11.2011 (otsus nr 18 ). 
Revisjonikomisjon on arvamusel, et ühingu tegevjuht ja juhatus  ei ole õigeaegselt 
hinnanud vaidlusprotsessi perspektiivi. Vaidlusprotsessi tulemusel on ühingule tekitatud 
suuremahuline planeerimata finantsiline kulu, mis ei ole olnud seotud ühingu 
põhitegevusega. 

Ettepanekud: 

 Töövaidlusprotsessi võtta tulevikus koheselt kasutusele vajalik kompetents suure 
kulutuste vältimiseks. 

 
1.3 HOL-i tegevdirektori tegevus 
 
Kontrolli käigus tutvuti tegevdirektori poolt väljaantud käskkirjadega. 
 1) Käskkirjal nr 3 ja nr 26 puudusid  tegevdirektori  allkirjad ja viited 

digitaalallkirjastamise kohta. 
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 2) Käskkirjal nr 17 puudus käskkirjaga kinnitatud „Kodukord“ 
 

Ettepanekud: 
 

1. Täita dokumentide vormistamise nõudeid ja allkirjastada need volitatud isikute 
poolt.  Dokumendi allkirja juures peab olema allkirjastaja nimi. 

 

 2. Tulude tähtaegne sissenõudmine ja arvelevõtmine ning 
kulude vastavus liidu eelarvele 

 2.1. Tulud 

2011 majandusaasta tekkepõhised tegevustulud olid 491 270 eurot ja tegevuskulud 548 
452 eurot.  

Võrreldes 2010 aastaga on tegevustulud vähenenud 8434 euro võrra. 

Sihtfinantseerimisena  saadud liikmetasude summa suurenes 2 420 euro võrra.  

Majandusaasta aruande bilansis on real “Rahavood põhitegevusest” vahendeid 2011 aastal 
liikunud 76 261 euro  võrra vähem kui 2010. aastal ja  aastavahetuseks oli see 76 268 
Aruandeperioodi põhitegevuse tulem on (miinus) -  57 090 eurot (ilma finantstuludeta, mis 
olid 92 eurot). 

 

 2.2. Kulude vastavus liidu eelarvele  

HOLi eelarve tegevuskulude  osa oli kinnitatud eelarve summas 343 335 eurot. 2011. 
aasta tegelik täitmine summas 317088 eurot.  

Töötasude osas oli kinnitatud eelarve 122823 eurot ja täitmine 115229 eurot 

Kinnitatud eelarvet ületati järgmiste eelarveridade lõikes: 

5 513 Sõidukite majandamiskulu kinnitatud eelarve 6135 eurot, täitmine 6200 eurot. 

5515 Inventari majanduskulu kinnitatud eelarve summas 5761 eurot, täitmine 5990 eurot. 

5525 Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja sisustamise kulud summas 20627 eurot, 
täitmine 21416 eurot. Ülekulu ürituste ja näituste korraldamise artikli osas. 

 
Tegevdirektori selgitus:  
Sõidukite väike ülekulu seotud tegevdirektorite vahetusest tuleneva erinevusest päevade 
arvestusest. 
Majanduskulu ülekulu seotud edasimüüdava teenusega allrentnikele (kohvi, laoriiulid)). 
Kultuuri- ja vabaaja ülekulu seotud suures osas Estonia ballile ostetud täiendavate piletite 
kattega. 
 
 
Eelarvekulud ja tulud on HOLi juhatuse poolt läbiarutatud ja sellest on informeeritud ka 
volikogu. 

 

 3. Raamatupidamise õigsus  ja vara kasutamise sihipärasus 

 3.1. Raamatupidamise õigsus 
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Lähtudes Mittetulundusühingute seaduse paragrahvist 35 korraldab juhatus 
mittetulundusühingu raamatupidamist vastavalt Raamatupidamise seadusele. 
Raamatupidamise seaduse paragrahv 5 kohaselt peetakse raamatupidamist tekkepõhiselt. 

HOL-i bilansimaht seisuga 31.12.2011 oli 790 841 eurot. Põhivarasid oli 693 238 euro 
eest ja käibevara maksumus oli 97 603 eurot.  

Lühiajalisi kohustusi seisuga 31/12/2011 oli 164 335 eurot ja põhitegevuse tulem 
negatiivne, miinus 57 090 eurot. 

Tulemiaruande järgi olid HOL-i tulud 2011. aastal 491 270 eurot, millest liikmemaksud 
moodustasid 317 166 ehk 2 420 euro võrra rohkem kui 2010. aastal 

HOL-i kulud 2011. aastal olid kokku summas 548 452   eurot, mis oli 2010.   aastast    23 
224 euro võrra suurem. Kuludest tööjõukulu oli suuruses 154 060 eurot, mis on 45 065 
euro võrra suurem 2010. aasta vastavast kulust. 

2010. aastal oli vastav suurenemine 43,57% võrreldes 2009. aastaga. 

Tegevdirektori selgitus Tööjõukulu suurenemisest:  

Tööjõukulu suur ülekulu on tingitud vastavalt kohtu otsusele töövaidlusest tulenevalt 
makstud tagasiulatuvast töötasust. 

 

HOL-i aruandeaasta tulem kokku oli  negatiivne s.o miinus 57 090 eurot.  
 
Tegevdirektori selgitus:. Põhitegevuse suur miinus  tulem on tingitud eelkõige  
kohtukuludest töövaidluse osas ja tagasiulatuvalt makstud töötasust. 

 

Vannutatud audiitori Merike Kiisk arvamuse kohaselt kajastab kaasatud raamatupidamise 
aastaaruanne olulises osas õigesti ja õiglaselt HOL-i finantsseisundit seisuga 31.12.2011 
bilansimahus 790 841 eurot ning sel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja 
rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga. 
 
 3.2 Varadekasutamise sihipärasus 
 

Üldiselt toimub varade kasutus sihipäraselt. 
 
 
 4. Liidu poolt sõlmitud lepingute täitmine 
 

Pistelise kontrolli käigus 2011. aasta lepingute täitmise osas komisjon kõrvalekaldeid ei 
avastanud. 
 
 
 5. Volikogu ülesandel liidu eelarvest sihtotstarbelisi 

vahendeid saanud organisatsioonide vahendite kasutamine 
 

HOL’i poolt 2011. aasta sihtotstarbeliselt eraldatud rahaliste vahendite kasutajad on 
esitanud vahendite kasutamise kohta aruanded. 
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 6. Eelmiste revisjonikomisjonide aruannetes tehtud 

ettepanekute täitmine 
 
6. Eelmiste revisjonikomisjonide aruannetes tehtud ettepanekute täitmine 

1. Dokumentide vormistamisel jälgida iga ametliku dokumendi järjekorranumbrit. 

Täidetud. 

2. Volikogul ja juhatusele esitatavate eelnõude numbrid täpsustada peale nende 
vastuvõtmist. 

Täidetud. 
3. Täita dokumentide vormistamise nõudeid ja allkirjastada need volitatud isikute poolt 
Tegevdirektori käskirjade puhul täitmata.  
 

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 2011. majandusaasta aruanne. 

 

 

 

 
Kuno Rooba    Tiit Tammaru   Olga Kugal 
esimees 
 


