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1 Juhtkonna kokkuvõte 
Auditi toimingute läbiviimise tulemusena jõudsime EAS nõukogu püstitatud küsimuste osas järeldustele, 
et: 

• 2006-2007 projektitaotluste menetlemise faasis olid projekti olulised osad kooskõlas meetme 
tingimustega, taotluse menetlemine (sh hindamine), projekti elluviimise kontroll ja väljamaksete 
teostamine perioodil 2006-2007 toimus vastavalt õigusaktide ning EAS sisemiste regulatsioonide 
nõuetele. 

• Olemasoleva õigusraamistiku kohaselt oli 2007 ja 2012 lubatud projekti peatamist menetleda ning 
projekti peatamine ka võimalik lahendus. 

• 2007 muudatustaotluse menetlemisel järgiti olulises osas tollase menetluse tavasid ja praktikaid, 
küll aga ei arvestatud asjaoluga, et tavapärasest oluliselt keerukamad ning harvaesinevamad 
menetlused võivad vajada ka tavapärasest oluliselt ulatuslikumalt koostatud ning salvestatud 
analüüsi. 

• Tingimusliku tagasinõude esitamine 2012 oli võimalik lahendus. Samas jäeti 2012 kasutamata 
võimalus tingimusliku tagasinõude täpne suurus määratleda alles tagasinõude realiseerumise 
hetkel. 

• 2012 koostatud tingimuslikus tagasinõude otsuse osas eksisteeris selle koostamise ajal erinevaid 
tõlgendusi, lõplikus otsuses on lähtutud asjaolude taotlejale soodsast (esinenud tõlgendustest 
kõige soodsamast) tõlgendusest. Lõpliku otsuse tõlgendus ei ole kooskõlas tavaliselt projektide 
sihipärase elluviimise viie aasta nõude mittejärgimise puhul kasutatud lähenemistega. Kuna 
toimunud arutelusid ning arvesse võetud ja eiratud asjaolude põhjendusi ei ole fikseeritud ning 
säilitatud, ei ole tagantjärele võimalik anda hinnangut, millised olid täpsed kaalutlused, millest 
lähtudes otsused tehti. 

• 2012-2016 ilmnenud asjaolud ei muuda suure tõenäosusega tagasinõude suurust. Võimalik 
tagasinõude suurus on pigem sõltuvuses juba varem (2007 projekti peatamisel ja 2012 
tingimusliku tagasinõude tegemisel) esinenud asjaolude analüüsist, sellest, kas need mõjutavad 
võimaliku tagasinõude suurust ja kas võimalikke 30.03.2012 otsusest erinevaid tõlgendusi on 
enam võimalik käesoleval ajal rakendada. 

• 2016 koostatud otsuse rakendumise teate koostamisel ja edastamisel järgis EAS aastal 2016 
tavapärast menetlust. Küll aga võib hinnata, et antud olukorras oleks tagasinõude täitmisele 
pööramisele eelnenud põhjalikum analüüs ning konsulteerimine Rahandusministeeriumi kui 
korraldusasutusega aidanud EAS riske paremini juhtida. 

 
Protsesside mõjusamaks muutmiseks EAS-is soovitame: 
1. Rutiinsetest menetlustest erinevate menetluste korral alati nõuda otsuste aluseks olevate analüüside 

ja põhjenduste salvestamist ja säilitamist projekti materjalide seas. Soovitame projekti materjalidega 
siduda ka kõik kolmandate osapooltega konsulteerimiste tulemused. 

2. EASil tulevikus struktuurifondidest finantseeritavates kõrge avalikkuse huvi ja/või kõrge riskiga 
projektides esitatavate tagastusnõuete korral konsulteerida tehtava otsuse osas ka 
korraldusasutusega (Rahandusministeerium). 
 

Täname auditeeritavat auditi läbiviimise ajal osutatud kaasabi, vastutulelikkuse ja koostöö eest. 
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2 Auditi eesmärk ja tegevused 
AUDITI EESMÄRK Analüüsida EAS poolt projekti EU 22876 (OÜ Ermamaa) menetlemise 

vastavust õigusaktidele ning EAS sisemistele regulatsioonidele 
Auditi läbiviimise aeg Oktoober – november 2016.a 
Auditi läbiviijad: KPMG Baltics OÜ - Viljar Alnek (CIA, CGAP, CFSA) 

Auditi ulatus:  EAS tegevus projekti EU 22876 (OÜ Ermamaa) menetlemisel aastail 2005-2016 

 
EAS-i vajaduseks oli saada hinnang projekti EU 22876 (OÜ Ermamaa) menetlemise eri etappidele: 
 

1. Projektitaotluse menetlemise ja finantseerimise faas 2005-2007  
- Lühiülevaade meetmest ja lühistatistika positiivse ja negatiivse finantseerimisotsuse saanud 

projektide kohta; 
- Ülevaade Ermamaa projektist, hinnang sellele, kas projekti eesmärk vastas otsuse tegemise 

hetkel meetme nõuetele/tingimustele; 
- Hinnang sellele, kas Ermamaa projekti menetlemine lähtus taotlejate võrdse kohtlemise 

printsiibist ning meetme menetluse tavadest ja praktikatest 
 

2. Muudatustaotlus(t)e menetlemine 2006-2012 
- Ülevaade, milline oli muudatustaotluse menetluse perioodil projekti elluviimise hetkeseis; 
- Raamistiku kirjeldus, millised olid EAS-i alternatiivid taotluse rahuldamiseks/rahuldamata 

jätmiseks; 
- Hinnang muudatustaotluse menetlemise protsessile (sh ülevaade tehtud analüüsidest, 

kirjavahetusest taotleja ja kolmandate isikutega); 
- Hinnang , kas Ermamaa projekti menetlemine lähtus taotlejate võrdse kohtlemise printsiibist 

ning meetme menetluse tavadest ja praktikatest 
- Hinnang, kas projekti peatamine on olnud reeglitega lubatud; 
- Hinnang, kas 2012. a otsus oli kooskõlas sel ajal kehtinud juhendite ja praktikaga. 

 
3. Tagasinõude koostamine ja menetlemine 2016 
- Protsessi ülevaade tehtud analüüsidest, kirjavahetusest taotleja ja kolmandate isikutega; 
- Kas ajavahemikul 2012-2016 on ilmnenud uusi asjaolusid, mida EASi juhatus teadis või oleks 

pidanud teadma ning millel oleks olnud mõju tagasinõude suurusele; 
- Hinnang sellele, kas Ermamaa projekti tagasinõude protsess on lähtunud taotlejate võrdse 

kohtlemise printsiibist ning meetme menetluse tavadest ja praktikatest; 
- Hinnang, kas ja millisel juhul oleks kehtivate reeglite kohaselt võimalik 2012 või 2016 otsuseid 

muuta. 
 
Auditi käigus viidi EAS esitatud küsimustele vastamiseks läbi intervjuud, infopäringud ja dokumentide 
analüüs. Audit keskendus EAS tegevusele. Auditis ei auditeeritud teiste osapoolte (sh taotleja, 
riigiasutused, füüsilised isikud) tegevust. Ei auditeeritud EAS poolt aastal 2006 läbi viidud projektide 
eksperthinnanguid, samuti ei antud hinnangut projekti raames aastail 2006-2007 tehtud kulude 
abikõlblikkusele. Audit ei anna hinnanguid maineriskidele ning ei käsitle tegevuste kolmandate osapoolte 
(sh avalikkus) ootustele vastavust. 
 
Auditi peamised etapid olid järgmised:  

• tutvumine asjakohaste eri ajaperioodidel kehtinud õigusaktide ja EAS sisemiste regulatsioonidega;  
• tutvumine kõigi olemasolevate projekti EU22876 materjalidega; 
• lisainfo hankimine infopäringute ja intervjuude kaudu; 
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• saadud info töötlemine ja analüüs; 
• EAS nõukogu esitatud küsimustele vastuste andmine. 

 
Audiitorid soovivad tänada EAS töötajaid, kes vastasid lühikese aja jooksul kõigile audiitorite esitatud 
küsimustele ning infopalvetele ja kelle koostöövalmidus muutis auditi läbiviimist oluliselt lihtsamaks. 
 
Auditi tulemustena väljatoodud soovituste prioriteetide määramisel on kasutatud järgnevat skaalat: 

 

Auditi meeskond on teostanud auditi toimingud asjatundlikult ja nõutava ametialase hoolsusega, võttes 
arvesse rahvusvaheliste siseauditeerimise kutsetegevuse standardite nõudeid. Auditi tulemusena on 
antud auditeeritud objekti kohta arvamus, võttes arvesse võimalikku auditi riski, et isegi suhteliselt olulised 
ebatäpsused võivad jääda avastamata. Kui meile esitati eksitavat või vale informatsiooni või meile oleks 
saanud teatavaks täiendav informatsioon, siis oleks meie auditi tähelepanekud võinud olla teised. 

Auditi aruande kasutajad hindavad audiitorite poolt esitatud tähelepanekutes sisalduvat informatsiooni 
ning teevad audiitorite töö põhjal ise oma otsused. 

 
 

Riskide prioritiseerimise skaala 

Väga oluline 
Need riskid on suure ilmnemise tõenäosusega ja olulise negatiivse mõjuga 
organisatsiooni tegevusele ning finantstulemustele. Riskide maandamisega 
tuleks tegeleda võimalikult kiiresti. 

Oluline 
Need riskid võivad muutuda oluliseks, kui neile ei pöörata lähemas tulevikus 
tähelepanu ja sarnased eksimused hakkavad korduma. Riskide maandamisega 
tuleks tegeleda lähitulevikus. 

Väheoluline 
Nende riskide realiseerumine on ebatõenäoline, kuid antud tähelepanekus 
väljatoodud riskide maandamise korral võib organisatsioon luua võimalusi 
protsessi efektiivistamiseks ja töö kvaliteedi parandamiseks. 



 

6 

       

3 Tähelepanekud 
3.1 Projektitaotluse menetlemine ja finantseerimine aastatel 2005-2007 

3.1.1 Lühiülevaade meetmest  

OÜ Ermamaa projektitaotlus „Erma Park: Külalistemaja*raamatukogu*konverentsikeskus rajamine 
Viljandimaale, Abja valda“ (edaspidi ka „taotlus“, „projekt“ või „OÜ Ermamaa taotlus“) esitati 2004-2006 
struktuuritoetuste arengukava1 meetme 2.4 „Turismi arendamine“ osa  "Turismi tootearendus ja 
turundus" raames.  

Meetme selle osa eesmärk oli turismiteenuste ja -toodete valiku mitmekesistamine, turismiteenuste ja -
toodete kvaliteedi parandamine, rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ning Eesti 
turismitoodete nõudluse kasvatamine rahvusvahelistel sihtturgudel. Selle raames toetati Eesti turismi 
rahvusvahelist nõudlust omavate turismitoodete, mille puhul eeldatavasti lisanduvatest klientidest 
vähemalt 60% on välisturistid, arendamiseks järgmisi tegevusi: 
1) majutusettevõtete (hotell, motell, külalistemaja) ehitamine ja renoveerimine; 
2) majutusettevõtetele (hotell, motell, külalistemaja) oma hooaega pikendavate turismitoodete loomine; 
3) aktiivse puhkuse keskuste arendamine, sealhulgas turistide aktiivse puhkuse teenindamiseks vajalike 
ehitiste ehitamine, renoveerimine ning aktiivse puhkuse keskuste funktsioneerimisega otseselt seotud 
infrastruktuuri arendamine; 
4) konverentsiturismi arendamine Tallinna, Tartu ja Pärnu linnas (konverentsiturismi keskuste loomine, 
milles on vähemalt kaasaegne tehniline varustatus seminaride, konverentside korraldamiseks, vähemalt 
100 istekohta ning minimaalselt kolm grupitööde läbiviimiseks vajalikku ruumi). 
 
Abikõlblikeks hinnati järgmisi kulusid: 
1) objekti ehitamise, renoveerimise ning nende tegevustega seonduva siseviimistlusega seotud 
kulutused, sealhulgas ehitiste teenindamiseks vajalike side-, elektri-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemide, 
gaasivõrkude ja küttesüsteemide ehitamise ning rajamisega seotud kulutused; 
2) objektiga seotud juurdepääsuteede ja parklate ehitamine, haljastustöödele, maastikuarhitektuurile 
tehtavad kulutused; 
3) objektiga seotud turismiinfo viitade ja tahvlite kujundus-, valmistamis- ja paigalduskulud; 
4) konverentsikeskustega seotud konverentsitehnika, konverentsisaali ja grupitööde läbiviimiseks vajalike 
ruumide sisustuse hanke- ning paigalduskulud, välja arvatud kontoritehnika, -mööbel ja -seadmed; 
5) kulud, mis tehti näitamaks, et tegemist on struktuuritoetusega, kasutades selleks ette antud 
sümboolikat. 
 
Finantseerimisperioodil 2004-2006 toetati tootearendusprojekte kokku summas 96 902 100 EEK 
(6 193 172,96 EUR). 
 
Kokku taotleti kogu perioodi jooksul toetusi 485 942 421,5 EEK (31 057 381,25 EUR) ulatuses. Positiivse 
finantseerimisotsuse said 16 projekti, mida finantseeriti 96 902 100 EEK ulatuses.  
Negatiivse finantseerimisotsuse said 82 projekti.  
 

 

 
 
1 "Eesti riiklik arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks – ühtne programmdokument aastateks 2004-2006" 
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3.1.2 Projekti EU22876 vastavus meetme tingimustele otsuse tegemisel 

OÜ Ermamaa esitas projektitaotluse 28.11.2005. Projekti raames sooviti ehitada külalistemaja, seda 
teenindav katlamaja, rajada elektri, kanalisatsiooni ja vee välisvõrgud, ehitada terrassikaev ja paigaldada 
suunaviidad ning sisustada ruumid. Projekti kogueelarveks hinnati 6 458 894 EEK, sellest abikõlbulikuks 
5 958 894 EEK. Abikõlbulikuks ei hinnatud taotluses ruumide sisustamiseks kuluvat 500 000 EEK. 
Meetmest taotleti toetust 2 979 000 EEK (ca 49,99% abikõlblikest kuludest). Projekt kavatseti läbi viia 
29.11.2005 – 15.11.2006. Kompleks kavatseti külastajatele avada 01.07.2006 ja taotleda külalistemaja 
tunnustust.  

Projekti eesmärgiks oli „luua unikaalne turismiobjekt, kus kohtuksid ürgne Eesti oma rikkaliku kultuuri, 
traditsiooniliste eluviiside ning puhta loodusega ja postmodernistlik Euroopa oma linnastumise, 
looduskauguse, steriilsuse, teaduse ja kõrgkultuuriga. Laiem eesmärk on mitmekesistada Eesti 
turismitoodete pakkumist ja edendada nn vääristurismi Eestis, tuua Eesti turismimaastikule uudne nišš –
Euroopa ja USA intellektuaal … areneda välja Euroopa välispoliitika ringkondades tuntud intellektuaalseks 
keskuseks“. 

Projekti teostatavad tegevused ja taotletavad kulud olid kooskõlas punktis 3.1.1 toodud projekti tegevuste 
ning abikõlblike kulutuste loeteluga (sisustuskulud, mis võisid osaliselt olla mitteabikõlblikud, olid juba 
taotluses loetud mitteabikõlblike kulude sekka). Taotletava toetuse minimaalne summa võis olla 800 000 
EEK ja maksimaalne summa 10 000 000 EEK ja toetuse piirmääraks oli väljaspool Tallinna või Harjumaad 
kuni 50% abikõlblikest kuludest. Toetatavate kulutuste hulka võis arvata kulutusi, mis olid tehtud alates 
projekti alguskuupäevast, mis ei tohtinud olla varasem, kui projekti EASis registreerimise kuupäev. 

Järeldus:  
Projekti olulised osad nagu eesmärk, tegevused, abikõlblikud kulud, taotletavad summad, abikõlblike 
kulude määr ja projekti alguskuupäev, olid kooskõlas meetme tingimustega. 

3.1.3 Hinnang taotlejate võrdsele kohtlemisele ning menetluse tavade ja 
praktikate järgimisele 

Taotleja võrdse kohtlemise ning menetluse tavade ja praktika järgimisel on võetud OÜ Ermamaa taotluse 
ja projekti elluviimise dokumendid ning võrreldud neid taotluse menetlemise ajal kehtinud 
struktuuritoetuste 2004-2006 seaduse, meetme tingimuste ning EAS sisemiste regulatsioonide nõuetega. 
Audiitorid on lähtunud eeldusest, et kõik õigusaktides ning EAS sisemistes regulatsioonides toodud 
nõuded peavad olema täidetud ning EAS poolne tegevus taotluse menetlemisel peab olema 
dokumentaalselt tuvastatav. 

Taotluse esitamine 
28.11.2005 esitas OÜ Ermamaa vormikohase tootearendustaotluse. Sellele olid lisatud järgmised meetme 
tingimustes ning EAS sisekordades nõutud dokumendid. Dokumendid on säilitatud EASis asuvas 
projektitoimikus: 
 Dokument Jah/Ei Märkused 
* Juhtorgani otsus toetuse taotlemiseks Jah  

* Omafinantseeringu kinnituskirjad Jah 
Olemas ka Nordea panga kinnitus 
sildfinantseeringust 

* Äriplaan Jah 

Äriplaan 51 lk + 15 lisa; äriplaan 
suunatud eksklusiivse väliskliendi 
teenindamisele 

* Maa omandit või pikaajalist kasutusõigust 
tõendavad dokumendid koos omaniku 
kirjaliku nõusolekuga Jah 

Maakatastri väljavõtted 

* Tehniline kirjeldus ja tehnilise kirjelduse osaks olev 
ehitusprojekt Jah  

Kõigi planeeritud ehituse osade 
projektid 
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* Projekti detailne eelarve tegevuste kaupa, mille 
aluseks ehitamise puhul on ehitusprojekt, punktis 7 
nimetatud juhtudel 
vähemalt kolme tarnija või tööde teostaja 
hinnapakkumised ning muudel juhtudel 
maksumuste põhjendus. Koopiad vähemalt 
kolme tarnija või tööde teostaja hinnapakkumistest. Jah 

Võetud 3 hinnapakkumist üle 
100 000 EEK maksumusega 
tegevuste osas.  

* Koopiad hinnapakkumistest üle 100 000 EEK 
(käibemaksuta) tegevuste osas Jah 

Võetud 3 hinnapakkumist üle 
100 000 EEK maksumusega 
tegevuste osas. 

* Koopia kehtivast ehitusloast või kirjalikust 
nõusolekust, kui see on tööde teostamiseks nõutav Jah 

07.03.2005 ehitusluba 
(külalistemaja); 13.09.2005 
ehitusluba (katlamaja). 

* Projektijuhi CV Jah  
* Viimase 2 aasta bilanss ja kasumiaruanne ning 
jooksva aasta samad dokumendid eelmise kvartali 
seisuga N/A 

OÜ asutatud 18.01.2005, 
Ermamaaks ümber registreeritud 
14.03.2005 

* Juhul kui taotleja ei ole tegutsenud kaks aastat, 
siis bilanss ja kasumiaruanne tegutsetud perioodi 
kohta ning jooksva aasta 
kasumiaruanne ja bilanss taotluse esitamisele 
eelneva kvartali seisuga Jah 

 

* Viimane kinnitatud majandusaasta aruanne, 
vajadusel audiitori otsusega N/A 

OÜ asutatud 18.01.2005 

* Jooksva aasta ja järgmise 3 a rahavoogude, bilansi 
ja kasumiaruande prognoos Jah 

 

* Kui taotleja ei halda toetatavat objekti, siis objekti 
haldava ettevõtja punktides 10-13 nimetatud 
dokumendid N/A 

Ermamaa haldas objekti 

* Volikiri, kui esindaja tegutseb volikirja alusel N/A Esindaja oli juhatuse liige 
 

EAS registreeris taotluse, täitis taotluse vastuvõtmisel 28.11 kontroll-lehe, millega vaatas taotluse läbi ja 
kinnitas, et taotluses pole puudusi. 

Taotluse hindamine ja rahuldamine 
EAS poolt edastati projekt hindamiseks kolmele eksperdile (kaks valdkonnaeksperti ning ehitusekspert), 
samuti hindas projekti seda menetlenud ettevõtluskonsultant ning lisaks konsultandi ning ekspertide 
hinnangutele võeti projektidele ka kolmeliikmelise valdkonnaekspertidest paneeli hinnang. Kõik hinnangud 
on säilitatud projekti toimikus. Kõiki kuut eksperti kasutati 2004-2006 perioodi projektide hindamisel 
ulatuslikult (valdkonnaeksperte vastavalt 5-46 korda, ehituseksperti 64 korda)  

Ehitusekspert hindas ehitusprojekti vastavust meetme nõuetele, eelarve piisavust, ehitusmeeskonna 
kvaliteeti ja projekti ettevalmistuse kvaliteeti. Eksperdi hinnang oli positiivne. 
Valdkonnaeksperdid ja ettevõtluskonsultant hindasid esitatud taotlust EAS sel ajal kehtinud 
hindamismetoodika kohaselt, andes hinnangud kõigi meetme tingimustes toodud hindamiskriteeriumite 
kohta. Mitte ükski hindamiskriteerium ei saanud üheltki hindajalt hinnet 0. Koondhinded olid vastavalt 2,84, 
2,72 ja 2,80 punkti.  
Valdkonnaekspertidest paneel andis projektile ühe koondhinde (2,50 punkti). 
Kokkuvõtlik 28.02.2006 EAS konsultandi loodud hindamisaruanne koondas kõik varem esitatud 
eksperthinnangud ning andis projektile nende keskmise hinnangu 2,72 punkti. Ükski hindamiskriteerium 
ei saanud hinnet 0. 
 
Ainukese kõrvalekaldena EAS tolleaegsetes sisekordades kehtestatud nõuetest võib tuua selle, et ei ole 
säilinud esitatud ekspertiisitellimused (mida esitati tavaliselt e-kirjadega) ja EAS antud tagasiside 
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eksperthinnangute kvaliteedi kohta. Samas on ekspertiisitellimustes ekspertidele esitatud küsimused 
näha eksperthinnangutest. Neid puudusi ei saa pidada projekti menetlemise seisukohast oluliseks. 
 
07.03.2006 kogunenud hindamiskomisjon hindas 4 taotluse rahastamisettepanekuid: kõigi ettepanekute 
puhul järgis komisjon neile hindamisaruannete tulemusel EAS konsultandi tehtud ettepanekuid ja 
taotlused rahuldati. Taotlused said koondhinded vastavalt 2,93 punkti, 2,87 punkti, 2,72 punkti (OÜ 
Ermamaa taotlus) ja 2,69 punkti.  
 
13.03.2006 tegi EAS juhatus vormikohase otsuse OÜ Ermamaa taotluse rahuldamiseks ja nõudis toetuse 
saaja poolse kinnituskirja allkirjastamist ja EASile tagastamist. Kinnituskiri kinnitas saaja nõusolekut EAS 
seatud toetuse kasutamise tingimustega. OÜ Ermamaa juhatuse liige Evelin Ilves allkirjastas kinnituskirja 
25.03.2006 ja tagastas EASile. 
 
Projekti elluviimine, toetuse väljamaksmine 
OÜ Ermamaa esitas projekti vahearuande 26.07.2006 (aruande tähtaeg 30.07). Aruanne oli EAS vormil 
ning sinna olid lisatud EAS nõutud lisad, algdokumendid ja pangaväljavõtted. 28.07 kontrolliti vahearuannet 
EAS konsultandi poolt, 01.-03.08 järelevalve ja hindamise üksuse poolt.  
07.08 esitati Ermamaa poolt maksetaotlus summale  2 240 125,71 EEK. 08.-11.08 kontrolliti maksetaotlust 
EAS poolt (ettevõtluskonsultant, järelevalvespetsialist, raamatupidaja) ning 21.08 maksti välja 2 240 
125,71 EEK. 
OÜ Ermamaa esitas projekti lõpparuande 15.01.2007 (aruande tähtaeg 15.12, seoses T.H. Ilvese 
valimisega presidendiks ja sellega seonduva kohustuste graafikuga taotleti tähtaja pikendust 1 kuu, mis 
ka rahuldati). Projekti täitmine oli võrreldes plaanituga hilinenud, kuid projekt suudeti siiski lõpetada 
tähtaegselt - 15.11.2006. Aruanne oli EAS vormil ning sinna olid lisatud EAS nõutud lisad, algdokumendid 
ja pangaväljavõtted. 24.01 kontrolliti vahearuannet EAS konsultandi poolt, 26.-29.01 järelevalve ja 
hindamise üksuse poolt. Lisaks teostati 05.02.2007 projekti paikvaatlus ja vormistati protokoll paikvaatluse 
kohta – puudusi ei avastatud. 
12.02.2007 esitati Ermamaa poolt maksetaotlus summale 738 874,29 EEK. 14.-27.02 kontrolliti 
maksetaotlust EAS poolt (ettevõtluskonsultant, järelevalvespetsialist, raamatupidaja) ning 07.03 maksti 
välja 738 874,29 EEK. 
 
 

Järeldus:  
Projekti menetlemine (sh hindamine), projekti elluviimise kontroll ja väljamaksete teostamine perioodil 
2006-2007 toimus vastavalt õigusaktide ning EAS sisemiste regulatsioonide nõuetele. 

 
3.2 Muudatustaotluse menetlemine aastal 2007 

Käesolevas osas käsitletakse EAS tegevust 2007 esitatud muudatustaotluse menetlemisel. 
Keskendutakse sellele, kas EAS toimis kokkulepitud nõudeid järgides: pidades silmas ning järgides 
õigusaktides ning sisemistes reeglites sätestatut. Ei vaadelda teiste muudatustaotluse menetlemisega 
otsest või kaudset seost omanud osapoolte tegevust.   

3.2.1 Ülevaade projekti elluviimise hetkeseisust muudatustaotluse menetlemise 
ajal 

Tuginedes EAS käsutuses olevale infole (muudatustaotluses esitatud info) asus OÜ Ermamaa peale 
külastuskeskuse valmimist esitatud äriplaani ellu viima.  

Projekti lõpparuandes nenditi, et algselt plaanitud keskuse avamine 2006 ei õnnestunud ja „arvestades 
uusi asjaolusid – Vabariigi Presidendi valimise tulemustega ning sellest tingitud pikki läbirääkimisi 
Julgestuspolitsei ning Presidendi kantseleiga teemal: Ärma talu territoorium, külalised ning Presidendi 
julgeolek“ ning ka tegevuslubade taotlemine, on reaalne tegutsema hakkamise tähtaeg märts 2007. 
Kliente hakati teenindama alates märtsist 2007. 
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Perioodil märts – august 2007 teenindas külastuskeskus kokku 950 külastajat, mis ületas seatud ja EASile 
kommunikeeritud külastuseesmärke, OÜ Ermamaa käive oli 30.07.2007 seisuga ca 460 000 EEK, mis 
vastas pigem 2006 aastaks seatud käibe-eesmärkidele ja jäi maha 2007 käibe-eesmärkidest.  

01.11.2007 esitatud muudatustaotluses taotles OÜ Ermamaa äriplaani muutmist ja külastuskeskuse 
algselt kavandatud sihtotstarbe kitsendamist. Muudatustaotluse põhjendusena toodi nii objektiivseid 
(eelkõige presidendi julgeoleku ja korralduslikud küsimused) kui ka subjektiivseid küsimusi (negatiivne 
avalik arvamus läbi presidendi ja OÜ Ermamaa majandustegevuse seostamise). Konkreetselt taotletav 
äriplaani muudatus oli: 

a) kuni hr T. H. Ilves’e kui Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemiseni, peatatakse Erma Parg’i külalistemajas 
majutus- ja konverentsiteenuste  osutamine avalikkusele; 
b) külalistekeskus antakse kokkulepitud tasu eest üürile Kinnistu omanikule hr T. H. Ilves’ele tähtajaga 
kuni tema kui Vabariigi Presidendi ametiaja lõpuni; 
c) võimalusel ja vastava avalikkuse huvi olemasolul jääb piiratud ulatuses avatuks avalikkusele Erma Park 
territoorium, eeldusel, et sellist tegevust on võimalik ühitada Vabariigi Presidendi tegevuskava ning sellele 
esitatavate nõudmistega, eelkõige turvalisust puudutavate nõuetega. 
 
OÜ Ermamaa kinnitas, et tagab Erma Pargi säilimise ja korrasoleku, ei muuda vara kasutamise 
sihtotstarvet ja jätkab äriplaani täitmist algses ulatuses ja tingimustes peale takistavate asjaolude 
äralangemist. 
 
OÜ Ermamaa väitis, et läbi on viidud ka läbirääkimised võlausaldajatega, millega on kohustused 
restruktureeritud viisil, et muudatustaotluses toodud äriplaani muudatused oleks võimalikud ja vajadusel 
saaks majandustegevust algsele äriplaanile vastavalt jätkata.  

3.2.2 Olemasoleva raamistiku kohased võimalused taotluse rahuldamiseks või 
rahuldamata jätmiseks 

Muudatustaotluste menetlemist antud meetme puhul reglementeerisid perioodi 2004-2006 
struktuuritoetuse seaduse (STS) §202 ja meetme tingimuste määruse §14. Antud osa kirjutamisel on 
õigusaktide võimalike tõlgenduste osas lisaks KPMG hinnangule konsulteeritud ka 
Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonnaga, kuna Rahandusministeerium on 
struktuurifondide rakendamise korraldusasutus, kellel on kõrgem järelevalveline pädevus. 

Toetuse saajal oli vastavalt meetme tingimuste määruse §14 lg1 p3 kohustus esitada taotlus taotluse 
rahuldamise otsuse muutmiseks, kuna taotleti muutust projektis ettenähtud tegevustesse. Taotluse 
esitas OÜ Ermamaa 01.11.2007. 

Taotluse rahuldamise otsuse puhul oli EASil STS kohaselt kolm põhimõttelist valikut: taotluse rahuldamise 
otsuse muutmine (§202 lg2 alusel), avalduse rahuldamisest keeldumine (§202 lg3 alusel) ja rahuldamise 
otsuse kehtetuks tunnistamine  (§202 lg4 alusel).  

Kuna kõik kolm STS ära toodud põhimõttelist valikut jätsid otsuse muutmiseks EASile kaalutlusõiguse, ei 
olnud iseenesest võimatu ükski kolmest põhimõttelisest valikust. Võimalik alus kaalutlusõiguse 
rakendamiseks oli olemas kõigi kolme valiku jaoks, vastavalt: 

1) STS §202 lg2 p4 lubas taotluse rahuldamise otsust muuta, kui esineb meetme tingimustes või 
toetuse saaja avalduses nimetatud muu asjaolu. Muu asjaolu ei olnud täpsemalt 
reglementeeritud. OÜ Ermamaa viitas oma taotluses just nimetatud punktile. 

2) STS §202 lg3 p1 lubas taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse rahuldamisest keelduda, 
kui muudatused ei ole kooskõlas projekti sisu ja eesmärkidega. 

3) STS §202 lg4 p4 lubas taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks tunnistada, kui toetuse saaja ei 
täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta toetust ettenähtud tingimustel ja sama 
lõike p6 lubas kehtetuks tunnistamist, kui toetuse saaja avaldust taotluse rahuldamise otsuse 
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muutmise kohta ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole võimalik jätkata toetuse kasutamist ettenähtud 
tingimustel. Otsuse kehtetuks tunnistamine oleks kaasa toonud ka toetuse tagasinõudmise. 

 
Audiitori hinnangul oleks ka variant 2 kasutamine (taotluse rahuldamise otsuse muutmise avalduse 
rahuldamisest keeldumine) suure tõenäosusega viinud taotluse rahuldamise otsuse kehtetuks 
tunnistamiseni (ehk variant 3 rakendumiseni). Taotluse muutmisest keeldumine oleks suure 
tõenäosusega viinud olukorrani, kus ettenähtud tingimustel toetuse kasutamine ei oleks olnud enam 
võimalik ja toetus oleks tulnud tagastada. 
 

Järeldus:  
Kõik kolm STS toodud põhimõttelist valikut muudatustaotluse käsitlemiseks olid võimalikud.  
Kuna EASile oli otsuse tegemiseks jäetud kaalutlusõigus, oli antud olukorras korrektse lahenduse 
valimiseks oluline OÜ Ermamaa poolt toodud argumentide sisuline analüüs ja hindamine ning 
haldusotsuse argumentatsioon EAS poolt, mis põhjendaks valitud otsusevarianti.  

 

3.2.3 Hinnang projekti peatamise lubatavusele   

Antud osa koostamisel on õigusaktide võimalike tõlgenduste osas lisaks KPMG hinnangule konsulteeritud 
ka Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakonna töötajatega. 

EAS nii endiste kui praeguste töötajate hinnangul ja parima teadmise kohaselt on OÜ Ermamaa projekt 
EAS ajaloos ainuke omasugune – ei ole analoogseid projekte, kus tulemuste sihipärase kasutamise 
tähtaeg oleks peatatud või nii pika aja jooksul edasi lükatud. Et jõuda korrektsele lahendusele, konsulteeriti 
nii MKM kui Rahandusministeeriumi esindajatega, viited saadud hinnangutele ja tõendusi eri osapoolte 
kaasamisest on säilinud ka EASis. 

2007. aastal projekti peatamise lubatavuse hindamisel võeti EAS poolt arvesse nii projekti toimimise ajal 
(märts-august 2007) näidatud tulemusi, võimalust peale peatamise lõpetamist projektiga jätkata, vara 
vahepealse säilivuse tõenäosust kui taotluse põhjendatust (nt tõenäosus hilisemaks edukamaks projekti 
eesmärkide saavutamiseks).  

Kuna tegemist on haldusmenetluse seaduse alusel antud kaalutlusotsusega, siis on oluline otsuse 
motivatsioon: haldusmenetluses üldiselt on otsuse peatamine lubatud, ja ka struktuurifondide eesmärk 
on projekte pigem toetada, mitte esimesel võimalusel toetusi tagasi küsida. Antud juhtumil nõustuvad ka 
auditi käigus audiitoreid nõustanud Rahandusministeeriumi esindajad, et 2007. aasta hinnangud on 
pädevad ka 2016. aasta kontekstis ja projekti peatamine sobis antud juhul kokku struktuuritoetuste 
käsitlemise üldiste eesmärkidega. 

Järeldus:  
Projekti peatamine 2007. aastal oli kehtinud õiguslikus raamistikus lubatav lahendus. 

 

3.2.4 Hinnang muudatustaotluse menetlemise protsessile, sh taotlejate võrdsele 
kohtlemisele ning menetluse tavade ja praktikate järgimisele 

OÜ Ermamaa esitas muudatustaotluse 01.11.2007. Suuliselt oli antud küsimusele OÜ Ermamaa poolt  
eelhinnangut küsitud juba varasemalt ning kõigi taotluse menetlemisel asjakohaste osapoolte (EAS, 
Rahandusministeerium ja MKM) esindajad olid OÜ Ermamaa taotluse lahendamise sisuliselt ja õiguslikult 
korrektset lahendust juba varem otsinud.  

EAS järgis muudatustaotluse menetlemisel sisemiselt kehtestatud protseduure – järgiti sisemistes 
reeglites ette nähtud menetlusetappe. Järgiti ka otsuse andmise tähtaega (20 tööpäeva) ning EAS otsus 
anti 20.11.2007. EAS OÜ Ermamaad käsitleva otsuse motiveeriv osa on põhjalikum kui teiste vaadeldud 
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2007. aasta taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsuste motivatsiooniosa (vaadeldi veel 6 taotluse 
muutmise otsust samast ajast). Samuti on olemas mõningane tõendusmaterjal projekti peatamise 
arutamisest nii Rahandusministeeriumi kui ka MKM esindajatega ja mõlema ministeeriumi antud 
nõusolekust, mis annab kindlust, et erinevad osapooled analüüsisid taotlust põhjalikult ning taotlust 
võrreldi ka üleriikliku praktikaga. 

Samas ei ole otsus siiski täielikult sarnane teiste muutmisotsustega. Praeguseks säilinud 
tõendusmaterjalist võib järeldada, et kõik osapooled (sh EAS) analüüsisid olukorda põhjalikult. Samas ei 
ole kirjalikult koostatud või ei ole praeguseni säilinud analüüse, mis kokkuvõtlikult kirjeldaksid 
eksisteerinud olukorda, võimalikke valikuid ning põhjendusi, miks valiti just ellu viidud lahendus. Selliste 
analüüside olemasolu ebatavaliste ning keerukate menetluste puhul võimaldaks saada otsuse ajal 
suuremat kindlust, et tehtav otsus tugineb piisavale infole ning analüüsile ja on vajadusel põhjendatav ka 
kolmandatele osapooltele (antud juhul nt Euroopa Komisjon, avalikkus). Samuti võimaldaks see tulevikus 
sarnaste olukordade lihtsamat lahendamist, kuna ka algse lahenduse juurde mitte kaasatud osapooled ja 
töötajad saavad tugineda varasemates olukordades tehtud analüüsile. 

Järeldus:  
Muudatustaotluse menetlemisel järgiti olulises osas tollase menetluse tavasid ja praktikaid, küll aga ei 
arvestatud asjaoluga, et tavapärasest oluliselt keerukamad ning harvaesinevamad menetlused võivad 
vajada ka tavapärasest oluliselt ulatuslikumalt koostatud ning salvestatud analüüsi. Vt ka soovitus osas 
3.3.3. 

 
3.3 Muudatustaotluse menetlemine aastatel 2011-2012 

Käesolevas osas käsitletakse EAS tegevust 2011 esitatud muudatustaotluse menetlemisel. 
Keskendutakse sellele, kas EAS toimis kokkulepitud nõudeid järgides: pidades silmas ning järgides 
õigusaktides ning sisemistes reeglites sätestatut. Ei vaadelda teiste muudatustaotluse menetlemisega 
otsest või kaudset seost omanud osapoolte tegevust.   

3.3.1 Ülevaade projekti elluviimise hetkeseisust muudatustaotluse menetlemise 
ajal 

19.09.2011 saatis EAS OÜ Ermamaa’le kirja, milles sooviti seoses Toomas Hendrik Ilvese valimisega 
Vabariigi Presidendiks teiseks ametiajaks saada OÜ Ermamaa ettepanekud projektiga jätkamise ja sellega 
seotud eesmärkide saavutamise võimalikkuse osas ning samuti saada tagasisidet projekti senise kasutuse 
kohta, sh teenuste pakkumise mahu  ja  külaliste huvi osas pakutava teenuse kohta. 

05.11.2011 saatis OÜ Ermamaa EASile vastuseks taotluse 2007 tehtud taotluse muutmise otsuse 
paikapidavuse pikendamiseks. 2007. aastal taotletud äriplaani muudatuste jätkumist taotleti Toomas 
Hendrik Ilvese teise ametiaja lõpuni. Lisaks anti ka tagasisidet projekti senise toimimise osas: hinnati, et 
Erma Pargis on aastatel 2007-2011 võõrustatud kokku 1056 ametlikku külalist ning umbes 3000 
mitteametlikku külalist. OÜ Ermamaa oli veendunud, et on täidetud eesmärke, mis võeti struktuuritoetuse 
taotlemisel kujundada välja omapärane kultuuri- ja puhkeobjekt inimestele, kes väärtustavad 
intellektuaalseid harrastusi, hoolivad loodusest ning huvituvad paikkondlikust kultuurist ja eripärast. 
Keskuse loomise laiemaks eesmärgiks on suurendada Lõuna-Eesti kui turismisihi mainet ja võimalusi nii 
Eesti kui ka väljapool. 

Seega võib järeldada, et OÜ Ermamaa hinnangul oli olukord võrreldes esimese muudatustaotlusega 
suures ulatuses sama. Samas hindas taotleja, et projekti eesmärk on projekti peatumise ajal siiski osaliselt 
saavutatud.  

2011. aasta taotluses on 2007. aasta taotlusega võrreldes küll mõningad erinevused, kuna OÜ Ermamaa 
ei kinnita enam selgesõnaliselt, et jätkab kindlasti äriplaani täitmist ka peale taotluses toodud takistavate 
asjaolude äralangemist, samas viidatakse siiski äriplaani täitmise jätkamise võimalusele OÜ Ermamaa 
võlausaldajatega peetud läbirääkimisi käsitledes. 
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3.3.2 Olemasoleva raamistiku kohased võimalused taotluse rahuldamiseks või 
rahuldamata jätmiseks ja peatamise lubatavusele 

Võimalused taotluse rahuldamiseks või rahuldamata jätmiseks ning peatamise lubatavuse analüüs on 
identsed osades 3.2.2 ja 3.2.3 käsitletuga. Ka 2012. aastal oli lubatud kaalutlusõiguse rakendamise 
võimalus taotluse rahuldamiseks ning projekti peatamine oli tuginedes haldusmenetluse seaduse sätetele 
lubatud, eeldusel, et tegu on motiveeritud otsusega. 

Lisanduvalt käsitleti 2012. aastal aga võimalikku tagasinõuet, kuna EAS lähtus algselt STS §26 lg6 
sätestatust, et võimalik tagasinõue peab olema esitatud 5 aastat peale viimase maksetaotluse 
väljamaksmist, ehk hiljemalt 7.03 2012. Tagasinõudetaotluse menetlemise käigus jõuti küll järeldusele, et 
seoses projekti elluviimise peatumisega pikeneb õigusliku analoogia alusel ka tagasinõude esitamise (kui 
kõrvalnõude) õigus, kuid ei kasutatud võimalust sätestada tagasinõude suurust täpsemalt alles nõude 
esitamise hetkel (s.t. peale projekti peatumise lõppu ja tagasinõude tekkimist). 

Tingimusliku tagasinõude kehtestamine (ja ka laiemalt tingimusliku nõude kehtestamine) on 
haldusmenetluses küllalt tavapärane protseduur. Kuna projekti elluviimine oli peatatud, siis ei olnud 2012 
veel võimalik otsustada, et toetuse nõudeid ei ole järgitud (ning millises ulatuses neid pole täpselt järgitud) 
seega oli tingimuslik tagasinõue asjakohane.  

Järeldus:  
Muudatustaotluse rahuldamine oli 2012. aastal võimalik, samuti oli endiselt võimalik projekti peatada. 
Samuti oli võimalik tingimusliku tagasinõude esitamine. Võimalust tagasinõude suurust täpsemalt mitte 
reguleerida samas ei kasutatud. 

 

3.3.3 Ülevaade muudatustaotluse menetlemise protsessist, sh hinnang 
taotlejate võrdsele kohtlemisele ning menetluse tavade ja praktikate 
järgimisele 

2012 muudatustaotluste menetlemise protsessi kohta on EASis säilinud küllalt vähe kirjalikult 
taasesitatavat infot, samuti ei tööta enam EASis antud menetlusega kõige tihedamalt seotud olnud 
töötajad, mis on raskendanud ka muu info kättesaadavust. Käesolevas osas sisalduv info toetub EASis 
säilinud ning KPMGle edastatud informatsioonile ning Rahandusministeeriumis eksisteerivale ja auditi 
käigus KPMGle edastatud dokumentatsioonile, samuti ka menetlusega seotud olnud EAS endistelt ja 
praegustelt töötajatelt suuliselt saadud infole. On võimalik ning tõenäoline, et muudatustaotluse 
menetlemise protsessis loodi ja vahetati oluliselt rohkem infot, kuid seda audiitorite käsutuses ei ole. 

Kronoloogia 
05.11.2011 saatis OÜ Ermamaa EASile taotluse 2007 tehtud taotluse muutmise otsuse paikapidavuse 
pikendamiseks. 

24.01.2012 saatis EAS MKMle kirja, milles hinnati, et toetuse kasutaja on projekti eesmärgid osaliselt 
täitnud (tutvustanud Eestit kui turismi sihtkohta), küll aga tuleb toetus tagasi nõuda peamise eesmärgi 
osas, olla avatud kultuuri- ja puhkeobjekt. Peamise eesmärgi rikkumise osakaaluks projekti sisust peeti 
EAS poolt 50%.  
EAS oli seisukohal, et toetus tuleb tagasi nõuda  proportsionaalselt sihipäraselt kasutamata jäänud ajaga, 
nõude suuruse arvutamisel võetakse arvesse, et projekti eesmärke täideti 17 kuu jooksul (nõutavast 60 
kuust e. 5 aastast), seega tagasinõue saaks olla 43/60 makstud toetusest, mis korrutatakse läbi osakaaluga 
50%. Kokku saadakse summaks 1 067 475 EEK ehk 68 224,08 EUR. EAS oli seisukohal, et kohustuse 
osaline täitmata jätmine on tingitud ettenägematust asjaolust ja peab põhjendatuks katta tagasinõue 
siseriiklikest vahenditest (MKM Phare programmide siseriiklike vahendite jääk). Antud kirjale ei ole MKM 
vastust saatnud. 
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09.02.2012 saatis EAS Rahandusministeeriumile e-kirja, kus on esitatud väljavõte võimalikust 
tagasinõudest. Summad ja argumentatsioon on samad, mis MKM saadetud kirjas.  
16.02.2012 saatis Rahandusministeerium EASile kirja, milles on kommenteeritud „Taotluse rahuldamise 
otsuse muutmise ja toetuse osalise tagasinõudmise kohta“ tehtava otsuse kavandit. Tagasinõude suuruse 
kohta tehtava osa kommentaaris on Rahandusministeerium pakkunud, et tingimuslik tagasinõue peaks 
olema „vastavalt proportsioonile, mis jääb 5-aastasest vara sihipärase kasutamiskohustusest täitmata“. 
Samuti hinnatakse negatiivselt ka võimalust hinnata projekti eesmärke osaliselt täidetuks. 
 
21.02.2012 saatis EAS Evelin Ilvesele e-kirja, milles pakutakse välja kaks võimalikku lahendit: 

1) Peatada projekti elluviimine teistkordselt ning rakendada koos projekti peatamisotsusega 
tingimuslikku tagasinõude otsust, mis sisuliselt tähendab, et toetuse tagasinõue (summas 68 
224,08 eurot (1 067 475 krooni)) rakendub juhul, kui pärast Projekti elluviimist takistavate 
asjaolude äralangemist ei jätkata Projekti äriplaanis lubatult.  

Summa arvutamise loogika on sama, mis MKM-le 24.01 saadetud kirjas. 
 

2) Mitte rahuldada muutmistaotlust ning nõuda toetus osaliselt tagasi, so mahus 10% eraldatud 
toetusest (19 039,28 eurot (297 900 krooni)), mis rakendub koheselt. 

Kohese tagasinõude puhul lähtutaks VV 22.12.2006 määrusest 278 „Toetuse tagasinõudmise ja 
tagasimaksmine ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teab edastamise tingimused 
ja kord“. Määruses on antud võimalus tagasinõudeks, kui toetuse tagasinõudmise aluseks olevate 
asjaolude põhjal ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid ning 
selle tulemusena tekkinud kahju suurust ei ole võimalik hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- 
või ressursimahukas. Selline tagasinõue on tavajuhul 5%, põhjendatud juhtudel võib seda suurendada 
10% või 25%ni, olenevalt rikkumise raskusest. 
 
02.03.2012 saatis Evelin Ilves EASile kirja, milles avaldab, et otsuseprojekt koheseks tagasinõudeks on 
vastuvõetamatu, kuna ei saa nõustuda, et toetuse saaja on oma kohustusi eiranud – äriplaani elluviimine 
on katkenud taotlejast sõltumatutel asjaoludel. Tingimusliku tagasinõude otsuse puhul tuuakse 
lisaselgitusi ja -argumente (sh viidatakse võimalusele, et tulevikus võib võimalik olla ka kolmas 
peatamistaotlus), ei avaldata arvamust tagasinõude suuruse osas.  
 
15.03.2012 toimus EAS ja Evelin Ilvese kohtumine EASiga ja ärakuulamine. Selle kohtumise sisust ei ole 
audiitorite käsutuses mingit infot peale kohtumise toimumise fakti. EAS on seisukohal, et kuna 
ärakuulamine toimus vastavalt HMS menetlusosalise valitud viisil (suuliselt), ei peagi sellest kirjalikke 
tõendeid olema.  
 
30.03.2012 teeb EAS juhatus otsuse, millega rahuldatakse OÜ Ermamaa muudatustaotlus ning esitatakse 
tingimuslik tagasinõue 10% EAS poolt projektile eraldatud toetusest. Lisaks sätestati, et tulenevalt HMS 
§53 lg1 p4 võib haldusakti hiljem muuta ning täpsustada tagasinõutava summa määra tagasinõude otsuse 
ajal kehtiva Määruse 278 alusel. 
 
13.04.2012 edastati EAS juhatuse otsus teadmiseks ka Rahandusministeeriumile. Audiitorite käsutuses 
ei ole infot, kas sellele edastamisele järgnes ka mingeid järeltegevusi Rahandusministeeriumi või EAS 
poolelt. 
 
Menetluse tavade ja praktikate järgimine 
Toimunud menetlus ei ole tavapäraselt kajastatud EAS sisemistes süsteemides, 07.11.2011 on süsteemi 
sisestatud muudatustaotlus, taotluse menetlemise sammud on süsteemidesse kantud alles 30.03 ja 
02.04 (seda võis mingil määral tingida ka asjaolu, et perioodil 2004-2006 kasutatud süsteemi, kuhu OÜ 
Ermamaa projekti kandeid tehti, aastal 2012 menetlustes enam täies ulatuses ei kasutatud). Menetluse 
käigus ei ole järgitud ka 20 tööpäeva tähtaega, mille jooksul tuleks muudatustaotlust menetleda. Samas 
võib kogutud info põhjal järeldada, et sisereeglites nõutud EAS sisesed sammud said tegelikkuses 
astutud, kuigi tavapärasest oluliselt pikema tähtaja jooksul.  

Kuna menetlust hinnati EASis unikaalseks, siis ei osatud ka audiitoritele välja tuua analoogiaid millest 
probleeme lahendades lähtuti, pigem leiti, et olukorda käsitletigi unikaalsena ja kõik leitud lahendused olid 
mõeldud konkreetse menetluse jaoks. 
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Menetluse käigus koostatud analüüse audiitorite käsutuses ei ole. Need ei ole kas kirjalikult fikseeritud või 
ei ole need säilinud. Audiitorite käsutuses on üksikuid e-kirju, mis avavad menetluse eri etappidel esinenud 
seisukohti, kuid ei ole selge, kuidas need seisukohad on kujunenud. Menetlusega seotud inimesed, keda 
audiitorid intervjueerisid või kellelt saadi selgitusi, väitsid, et otsused tehtigi enamasti aruteludel, arutelude 
tulemusel sündinud lõplik argumentatsioon fikseeriti juhatuse 30.03 otsuses. Juhatuse otsuse põhjendav 
osa on tavapärase EAS muudatustaotluse rahuldamise otsusega võrreldes oluliselt põhjalikumalt ning 
pikemalt argumenteeritud.  

EAS rakendab küll ulatuslikult (eriti viimastel aastatel) taotlejate ärakuulamisprintsiipi, kuid tagasinõude 
etapis erinevate variantide pakkumist ja nende kohta arvamuse avaldamist taotleja poolt ei peeta 
tavapäraseks praktikaks. Seda ei ole teadaolevalt muude tagasinõuete korral tehtud. Kohtumine taotlejaga, 
kellele tagasinõue esitatakse ja tema väidete ärakuulamine on aga tavapärane praktika. 

2004-2006 perioodi projektide puhul ei ole projektide tagasinõuete katmiseks siseriiklikke vahendeid (või 
Phare vahendite jääki) kasutatud. Ei ole teada, kas nõuete katmist nendest vahenditest on muudel 
perioodidel taotletud, kuid seda võib pidada vähetõenäoliseks. 

Tagasinõude suuruse hindamine 
EAS hindas tagasinõude aluseid ja suurust ajas erinevalt. Kui algselt hinnati mittesihipärast kulu 
kvantifitseeritavaks, siis lõplikus tagasinõudes oli asutud seisukohale, et seda ei ole võimalik tuvastada.  
 
EAS poolt 10% tagasinõude rakendamisel lähtuti argumentatsioonist, et kuna OÜ Ermamaa on 17 kuud 
täitnud projekti eesmärke ning ülejäänud peatumise ajal täitnud projekti eesmärke osaliselt, on osalise 
täitmise protsenti raske hinnata ning rakendub VV määruse 278 (toetuse tagasinõudmise määrus) säte, 
mille kohaselt nõutakse sellisel juhul toetust tagasi 5%, mida põhjendatud juhul suurendatakse 10% või 
25% peale. Auditi käigus võtsid audiitorid ka Rahandusministeeriumi tõlgenduse, mille kohaselt olukorras, 
kus toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise periood on selgelt tuvastatav, oleks vajalik rakendada 
tõlgendust, mille kohaselt tagasinõue on proportsioonis mittesihipärase kasutamise perioodiga. Sama 
tõlgenduse andis Rahandusministeerium e-kirjas EASile ka 2012. aasta talvel. Auditi käigus ei õnnestunud 
tuvastada, millisele analüüsile toetudes EAS Rahandusministeeriumi poolt väljendatud seisukoha 
rakendamata jättis ning muutis ka EAS enda algset seisukohta, et proportsionaalne tagasinõue on võimalik 
(kuna toetuse sihipärase kasutamise periood on selgelt tuvastatav). 

Projekti sihipärase elluviimise tähtaega hindas EAS lähtuvalt STS § 41 lg3 p11, mis sätestab, et toetuse 
sihtotstarbelist kasutamist nõutakse vähemalt viie aasta jooksul alates toetuse taotluse rahuldamise 
otsuse tegemisest (OÜ Ermamaa puhul 13.03.2006) ehk 17 kuud. Meetme tingimuste §18 lg1 p20 
sätestab aga, et sihtotstarbelist kasutamist arvestatakse viie aasta jooksul arvates toetuse saajale viimase 
väljamakse tegemisest (OÜ Ermamaale 07.03.2007) ehk maksimaalselt 6 kuud. Kui tavapäraselt rakendub 
sarnastel juhtudel (määruse ja seaduse vastuolu) seaduse säte, siis antud juhul täpsustas määrus seadust, 
(kuna seaduses kirjas „vähemalt viie aasta“) ning juhinduma peab määruse nõuetest. Määruse tõlgendust 
toetab ka asjaolu, et turismi tootearendusena rahastatud projekte on reeglina sihipäraselt võimalik 
kasutada alles peale projekti lõppu, mitte juba alates positiivsest rahastamisotsusest. 2012. aastal sellele 
tõlgendusele küll ühegi osapoole poolt tähelepanu ei ole juhitud – EAS ja Rahandusministeeriumi vahel 
vahetatud otsusekavandites on kasutatud küll korrektseid viiteid õigusaktidele (s.t. meetme määruse §18 
lg1 p20), kuid suure tõenäosusega ei ole infot vahetanud töötajad olnud kursis projekti elluviimise täpsete 
detailidega ja osanud sihtotstarbelise kasutamise aja ebakorrektsele tõlgendusele omavahelises suhtluses 
tähelepanu pöörata. 

Projekti eesmärkide täitmise hindamisel on vara sihipärase kasutamise peatumisel kaalutlusotsuse 
rakendamine ja mõne eesmärgi täidetuks hindamine võimalik. Näiteks Eesti ja eriti Lõuna-Eesti 
tutvustamine Eesti-välistele külalistele (üks projekti eesmärke) võib olla võimalik ka juhul, kui vara 
sihipärane kasutamine on peatatud. Küll ei ole audiitorite hinnangul kindel, kas projekti kõrvaleesmärgi 
täitmine saab olla peaeesmärgi täitmisega võrdse või sellele lähedase kaaluga, s.t. EAS antud hinnang, et 
projekti eesmärke saab pidada osaliselt täidetuks, vajaks ka selget hinnangut, kui suureks saab täidetud 
eesmärkide osa pidada. 
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Perioodi 2007-2011 Erma Pargi külastusi on tingimuslikus tagasinõude otsuses vaadeldud vastavalt 
taotleja poolt esitatud käsitlusele. Taotleja käsitluseks on, et külalistele on pakutud OÜ Ermamaa äriplaanis 
lubatud teenuseid ja neid võib vaikimisi käsitleda kui toetusmeetmest projekti eesmärki täitvaid külastusi. 
Ei ole analüüsitud tõlgendust, et peale projekti peatamist ei saa Erma Pargi külastajaid lugeda projekti 
eesmärki täitvateks külastajateks, kuna projekt ei saa korraga olla peatatud ning toimiv.  
 

Projekti sihipärase elluviimise viie aasta nõude mittejärgimise osas ei ole EAS menetluses olnud 
analoogseid projekte. Mõningal määral võrreldavatena on audiitoritele EAS ja Rahandusministeeriumi 
poolt edastatud projektide EU 20717 (2004-2006 programmiperiood), EU30369 ja EU35710 (2007-2013 
programmiperiood) osalise tagasinõude otsused. Projektis EU 20717 sooviti muuta ühe ehitatud hoone 
kasutusotstarvet ning projektides EU30369 ja EU35710 ei kasutatud saadud vara 5 aasta jooksul 
sihtotstarbeliselt. Projekti EU 20717 puhul nõuti tagasi  antud hoonega proportsionaalselt seotud toetuse 
summa (2,8% toetuse summast). Projektide EU30369 ja EU35710 puhul nõuti toetuse summad tagasi 
proportsionaalselt ajaperioodiga, mis jäi puudu 5 aasta nõude täitmisest (tegu oli küll väikeste projektidega, 
kus antud toetused olid alla 10 000 EUR). 

Järeldus: 2012 koostatud tingimuslikus tagasinõude otsuse osas on selle koostamise ajal eksisteerinud 
erinevaid tõlgendusi, lõplikus otsuses on lähtutud taotlejale soodsast asjaolude tõlgendusest. Lõpliku 
otsuse tõlgendus ei ole kooskõlas tavaliselt projektide sihipärase elluviimise viie aasta nõude 
mittejärgimise puhul kasutatud lähenemistega. 
Ei ole selgelt arusaadav, miks ja millistel asjaoludel on kõrvale jäetud taotlejale ebasoodsamad ning 
tagasinõude summat potentsiaalselt suurendavad tõlgendused. Kuna toimunud arutelusid ning arvesse 
võetud ja eiratud asjaolude põhjendusi ei ole fikseeritud ning säilitatud, ei ole tagantjärele võimalik anda 
hinnangut, millised olid täpsed kaalutlused, millest lähtudes otsused tehti. 
 
Kuigi täpselt analoogseid olukordi ei ole EAS praktikas eksisteerinud, on tagasinõuete puhul vara 
sihtotstarbelise kasutamise tähtaja rikkumise korral tavapärases menetluses rakendatud 
proportsionaalset tagasinõuet, samas on tavapärased menetlused olnud küllalt lihtsad ja üheselt 
tõlgendatavad ning ilma OÜ Ermamaa taotluse menetlemisel esinenud võimalike soodsamat 
tõlgendamist võimaldavate asjaoludeta. 
 
Kõrge avalikkuse tähelepanu all olevate projektide ning harva kasutatavate või ühekordsete lahenduste 
puhul oleks asjakohane projekti materjalides põhjalikult dokumenteerida põhjused ja põhjendused, miks 
ei kasutata tavapäraseid lahendusi või miks EAS sisesed seisukohad muutuvad. Sellise 
dokumenteerimise puudumisel on hiljem keeruline tõendada kohase hoolsuse ning erapooletu 
lähenemise rakendamist EAS poolt, sõltumata reaalselt rakendatud hoolsusest.  
   Soovitus 1   

Soovitame EASil rutiinsetest menetlustest erinevate menetluste korral alati nõuda otsuste aluseks 
olevate analüüside ja põhjenduste salvestamist ja säilitamist projekti materjalide seas. Soovitame 
projekti materjalidega siduda ka kõik kolmandate osapooltega konsulteerimiste tulemused. 

 

3.4 Tagasinõude menetlemine aastal 2016 
Käesolevas osas käsitletakse EAS tegevust 2016 esitatud tagasinõude menetlemisel. Keskendutakse 
sellele, kas EAS toimis kokkulepitud nõudeid järgides: pidades silmas ning järgides õigusaktides ning 
sisemistes reeglites sätestatut. Mõningal määral on välja toodud ka erinevate osapoolte (EAS ja 
Rahandusministeerium) erinevaid lähteseisukohti, mis on tinginud arvamuste järsu lahkumineku. 

3.4.1 Ülevaade koostatud analüüsidest ja peetud kirjavahetusest 

Perioodil 30.03.2012 kuni juuli 2016 ei peetud audiitoritele kättesaadavail andmeil projekti osas 
kirjavahetust ega koostatud analüüse. 
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03.08.2016 andis EAS õigus- ja hankeüksus EAS juhatuse palvel hinnangu OÜ Ermamaa 
tagasinõudeotsusele ja selle muutmise võimalustele. Hinnang oli, et ei oleks põhjendatud ega õigustatud 
30.03.2012. a. OÜ Ermamaa suhtes tehtud otsust muuta (kuigi sisuliselt on tagasinõue liiga väike). 

23.08.2016 edastati EAS poolt Vabariigi Presidendi kantseleile EAS 30.03.2012 otsus ja sellega kaasnevad 
dokumendid (algne taotluse rahuldamise otsus, 2007 esitatud muudatustaotlus ja 2007 rahuldamisotsuse 
muutmise otsus). 

10.10.2016 saatis OÜ Ermamaa EAS-ile teatise, millega anti teada, et ei kavatseta jätkata äriplaani 
elluviimist ja vara toetusega määratud sihtotstarbel kasutamist, ollakse teadlik EAS tagasinõudeõigusest 
ning valmis EAS-ile toetus tagasi maksma.  

11.10.2016 saatis EAS OÜ Ermamaale vormikohase teate otsuse rakendumisest, millega teavitati, et 
rakendub EAS juhatuse 30.03.2012 otsuse tagasinõude osa. 

12.10.2016 tasus OÜ Ermamaa esitatud tagasinõude summas 19 039,28 EUR. 

19.10.2012 koostas EAS õigus- ja hankeüksus hinnangu, milles kaaluti 30.03.2012 otsuse poolt- ja 
vastuargumente. Hinnangu kohaselt oli argumente mõlemal poolel, otsust pooldavaid argumente oli 
vastuargumentidest enam. 

3.4.2 Ülevaade aastatel 2012-2016 ilmnenud asjaoludest ja nende võimalikust 
mõjust tagasinõude suurusele 

EAS hinnangul ei ole 2012-2016 ilmnenud asjaolusid, mis oleksid mõjutanud tagasinõude suurust. 

14.04.2015 läks OÜ Ermamaa omand üle Evelin Ilveselt Toomas Hendrik Ilvesele. Jaanuaris 2015 
lisandusid OÜ Ermamaale juhatuse liikmed ja mais 2015 toimusid OÜ Ermamaa kõigi juhatuse liikmete 
vahetused. OÜ Ermamaa ei teavitanud nendest muutustest EASi, kuigi vastavalt meetme määruse §5 lg4 
ja lg5 selline kohustus taotlejal oli.  

Osanike ja juhatuse liikmete vahetusega ei ole siiani audiitoritele teadaolevalt kaasnenud muutusi projekti 
elluviimises, sh sihtotstarbeliselt finantseeritud vara omandisuhte muutust. 

Järeldus:  
Välja arvatud OÜ Ermamaa omanike ja seda juhtivate isikute vahetumine, ei toimunud perioodil aprill 
2012 - oktoober 2016 projekti elluviimises sisulisi muudatusi võrreldes 30.03.2012 seisuga. Küll võib ka 
omanike vahetumine tekitada muutuse näiteks äriühingu äriplaanis, seega võib see tekitada vajaduse 
varem tehtud tingimuslike otsuste analüüsimiseks ja otsuse aluseks olnud asjaolude uuesti 
hindamiseks. 
Võimalik tagasinõude suurus on pigem sõltuvuses juba varem (2007 projekti peatamisel ja 2012 
tingimusliku tagasinõude tegemisel) esinenud asjaolude analüüsist, sellest, kas need mõjutavad 
võimaliku tagasinõude suurust ja kas võimalikke 30.03.2012 otsusest erinevaid tõlgendusi on enam 
võimalik käesoleval ajal rakendada. 

3.4.3 Hinnang taotlejate võrdsele kohtlemisele ning menetluse tavade ja 
praktikate järgimisele ning hinnang 2012. ja 2016. aasta otsuste muutmise 
võimalikkusele 

 
Antud osas ei analüüsita toetuse vabatahtliku tagastamise võimalust, kuna selle otsuse tegemine ei ole 
EAS pädevuses. Samuti ei anta siin õiguslikku analüüsi erinevate tõlgenduste õigsuse osas, kuna see 
väljub antud auditi pädevusest. 
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EAS poolt koostatud teade otsuse rakendumisest vastab olulises osas STS ja tagasinõudeid reguleeriva 
määruse nõuetele. Ainsa punktina ei ole otsuses toodud tagasinõude vaidlustamise korda (mis oli juba 
toodud 2012 otsuses). 

2016 tagasinõude rakendamisel ei toimunud EAS ja Rahandusministeeriumi vahelist suhtlust, hetkel on 
mõlemal osapoolel tagasinõude menetluse osas olulisel määral erinevad seisukohad. 

EAS poolne seisukoht tagasinõude menetlemisel aastal 2016 on olnud, et kuna projektis ei ole vahepealsel 
ajal olnud olulisi muutusi ja 30.03.2012 juhatuse otsus on olnud seaduslik ning sellest on ka toetuse saajat 
teavitatud, ei ole 2016 tehtud ega põhjust teha uut tagasinõude otsust. Rakendunud on 30.03.2012 otsus, 
kuna on ära langenud otsuse peatumise tinginud asjaolud. See seisukoht lähtub suuresti õiguspärase 
ootuse ja õiguskindluse põhimõtetest, mis eeldavad, et haldusorgan ei tee isikute suhtes tagasiulatuvalt 
põhjendamatuid ebasoodsaid otsuseid. Samuti vastab EAS hinnangul juhatuse 30.03.2012 otsus 
haldusakti õiguspärastele eeldustele ega kohusta haldusakti asjaolusid uuesti hindama. 

Rahandusministeeriumi poolne seisukoht on, et tagasinõudeid tuleks haldusmenetluse seaduse §54 
tuginedes hinnata konservatiivselt ja tagasinõuete esitamisel on kohustus alati asjaolusid uuesti hinnata.  
Tagasinõude menetlemisel peab alati arvesse võtma konkreetse hetke teadmist (s.t. aasta 2016 teadmist). 
2012 EAS poolt endale jäetud õigust haldusakti muuta oleks Rahandusministeeriumi hinnangul saanud ja 
pidanud 2016 kasutama, kuna antud juhul ületab avalik huvi ja kõigi struktuurifondidest kunagi toetust 
saanud taotlejate võrdne kohtlemine taotleja õiguspärase ootuse.  
 
Nõude ülevaatamise ja muutmise võimalikkust võib audiitorite hinnangul täiendavalt mõjutada ka asjaolu, 
et nõue on OÜ Ermamaale juba edastatud ja tasutud, see võib muuta keerulisemaks nõude tagantjärgi 
muutmise. 
 

Järeldus:  
Teate koostamisel varasema otsuse rakendamisest järgis EAS 2016 tavapärast menetlust.  
EAS ja Rahandusministeeriumi seisukohad ja tõlgendused sellest, kas tagastamisotsuse ülevaatamine 
oli 2016 vajalik ja võimalik (ja kas oleks pidanud kasutama tavapärasest menetlusest suuremat 
hoolsust), lahknevad hetkel oluliselt. Audiitoritel ei ole võimalik anda siduvat õiguslikku hinnangut, 
milline tõlgendustest on juriidiliselt korrektsem, kuid Rahandusministeeriumi antud tõlgendus on 
kooskõlas ka osas 3.3 tagasinõude suuruse hindamise käigus toodud hinnangute ja järeldustega. 
Tagasinõude menetluse käigus toimuv ametlik või mitteametlik konsulteerimine 
Rahandusministeeriumi kui korraldusasutusega oleks võimaldanud EAS riske paremini juhtida. 
   Soovitus 2 

Soovitame EASil tulevikus kõrge avalikkuse huviga ja/või kõrge riskiga struktuurifondidest 
finantseeritavates projektides esitatavate tagastusnõuete korral konsulteerida tehtava otsuse osas 
ka korraldusasutusega (Rahandusministeerium). 
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4. Auditi metoodika 
Siseauditi toimingute raames andsid meile informatsiooni (intervjuud või muu infovahetus): 
1. EAS juhatus ning struktuuriüksused; 
2. Rahandusministeeriumi välisfinantseerimise osakond; 
3. Projekti menetlemisega erinevatel aegadel seotud olnud isikud. 
 
Auditi toimingute raames tutvusime järgmiste õigusaktide, juhendite ja sisekordadega:  
1. Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse erinevate ajaperioodide redaktsioonid; 
2. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 7. mai 2004. a. määrus nr 126 „Eesti riikliku arengukava 
Euroopa Liidu struktuurifondide kasutuselevõtuks - ühtne programmdokument aastateks 2004-2006“ 
meetme nr 2.4 „Turismi arendamise“ osade „Turismi tootearendus ja turundus“ ning „Eesti kui reisisihi 
tuntuse suurendamine“ tingimused erinevad redaktsioonid 
3. Vabariigi Valitsuse 22.12.2006. a määrus nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmine ning 
toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teab edastamise tingimused ja kord erinevad 
redaktsioonid 
4. EAS sisekorra K3 „Taotluste menetlemise ja finantseerimise kord“ erinevad redaktsioonid 
5. EAS sisekorra K10 „mittevastavuste käsitlemise kord“ erinevad redaktsioonid 
6. EAS kehtivad sisekorrad P1-P4 

 
Auditi toimingute raames tutvusime järgmiste dokumentidega: 
1. OÜ Ermamaa projektitaotlus ja kõik selle menetlemise käigus taotlejalt kogutud või EASis loodud 
dokumendid (arhiivikaustad EAS arhiivist) 
2. EAS infosüsteemides projekti menetlemise kohta loodud kanded. 
3. Projekti 2007 ja 2012 peatamistaotluste menetlemise käigus elektrooniliselt EASile esitatud ja EASis 
loodud dokumendid, kogutud arvamused ning ametlik ja mitteametlik infovahetus, võrreldavad 
projektitaotluste rahuldamise otsuse muutmise otsused ja tagasinõudeotsused (kokku 106 elektroonilist 
dokumenti). 
 
 
 
Kinnitame auditi aruande:        01.11.2016 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
Andris Jegers 
Partner 
KPMG Baltics OÜ 
 
 
/allkirjastatud digitaalselt/       
Viljar Alnek        
Siseauditi teenusliini juht (CIA, CFSA, CGAP)  
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