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1. KOKKUVÕTE NÕUANDVA TÖÖ TULEMUSTEST 
 

 
1. OÜ-le Ermamaa tehtud otsused.  

 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (edaspidi EAS) otsusega oli projekti siht-
otstarbeline kasutamine ajutiselt peatatud, see pidi jätkuma jaanuaris 2017. a. 
EAS tegi 2012. aastal OÜ-le Ermamaa otsuse, mille kohaselt kuulub projekti 
tegevustega mittejätkamisel tagasimaksmisele 10% toetusest, põhjendusega, et 
osaliselt on projekti eesmärgid täitnud Vabariigi Presidendi külaliste 
võõrustamine ning seetõttu ei lähtunud EAS tagasinõude määramisel mitte 
sihtotstarbeliselt kasutatud aja proportsioonist, vaid sättest, mille kohaselt on 
rikkumise suurust raske hinnata. 
 

2. Üldreegel.  
 
Struktuuritoetuse seadusest tuleneb kohustus hoida toetusega soetatud või 
renoveeritud vara sihtotstarbeliselt kasutuses viis aastat. Viie aasta 
sihtotstarbelise kasutamise nõude mittetäitmisel on rikkumise rahaline mõju 
(tagasi nõutava summa suurus) arvutatav, olles proportsionaalne 
mittesihtotstarbeliselt kasutatud ajaga.  

 
3. Sarnased kaasused.  

 
Toetuse saajate puhul, kes ei ole toetusest rahastatud objekte sihtotstarbeliselt 
kasutanud, on EAS 2011. ja 2012. aastal rakendanud tagasinõude arvutamist 
vastavalt sihtotstarbeliselt kasutatud ajale. Näiteks on EAS mittesihipärase 
kasutamise ajalisest proportsioonist lähtuva tagasinõude otsuse teinud teisele 
toetuse saajale 5. märtsil 2012. a ehk kolm nädalat enne OÜ-le Ermamaa tehtud 
otsust. Tegemist on küll struktuuritoetuse järgmise perioodi (2007-2013) 
projektidega, kui sihipärase kasutamise nõue on identne ning mõlemale 
perioodile kehtib sama toetuse tagasinõudeid reguleeriv määrus. 
 

4. Korraldusasutuse mitteametlik nõuanne.  
 
Veebruaris 2012. a, poolteist kuud enne otsuse tegemist, saatis Rahandus-
ministeeriumis paikneva korraldusasutuse jurist EAS-ile kommentaarid OÜ 
Ermamaa otsuse projektile ning andis soovituse lähtuda tagasinõude suuruse 
määramisel sihtotstarbeliselt kasutatud aja proportsioonist.  
 

5. Sihtotstarbeline kasutamine kestis pool aastat.  
 
OÜ Ermamaa on toetusega ehitatud ja renoveeritud vara sihtotstarbeliselt 
kasutatud kuus kuud. EAS on 2012. aasta otsustes viidanud 17 kuu pikkusele 
sihtotstarbelise kasutamise perioodile, kuid on eksinud reeglite tõlgendamisega. 
Struktuuritoetuse seadus näeb üldreeglina ette nõude kasutada objekti 
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sihtotstarbeliselt viis aastat alates toetuse taotluse rahuldamise otsusest, kuid 
meetme määrused võivad seda nõuet täpsustada. OÜ-le Ermamaa antud toetuse 
aluseks olnud meetme määrus nägi ette korra, et sihtotstarbelist kasutamist 
arvestatakse alates toetuse saajale tehtud viimasest väljamaksest ehk alates 
objekti valmimisest. Viimane väljamakse tehti OÜ-le Ermamaa 07.03.2007. a 
ning projekti sihtotstarbelise kasutamise peatumine on vastavalt OÜ Ermamaa 
avaldusele EAS-i 20.11.2007. a otsuses fikseeritud kuu täpsusega – august 
2007. Eeltoodust lähtudes saab toetusega ehitatud ja renoveeritud vara 
sihtotstarbelise kasutamise perioodiks lugeda kuus kuud. 
 

6. Kahju suurust on võimalik hinnata.  
 
EAS on 2012. aasta otsuses kasutanud alusena toetuse tagasinõudmist 
reguleeriva määruse sätet, mille kohaselt juhul, kui ei ole võimalik tekkinud 
kahju suurust hinnata või selle hindamine on ebamõistlikult aja- või 
ressursimahukas, nõutakse tagasi 5% toetusest, võimalusega, et tagasinõude 
määra võib põhjendatud juhtudel suurendada 10%-ile või 25%-le sõltuvalt 
rikkumise raskusest. EAS-i valitud aluse kohaldamine ei ole põhjendatud, sest 
tegemist ei ole olukorraga, kus tekkinud kahju suurust ei oleks võimalik hinnata 
– rikkumise suurus on määratav vastavalt sihtotstarbeliselt kasutatud ajale. 
Lisaks ei ole EAS otsuses sisustanud 10% tagasinõude määra valimise 
põhjuseid 5% või 25% asemel. Otsuses on ilmne vastuolu – toetuse 
abikõlblikkuse vaates luges EAS 90% ulatuses kohustuse täidetuks (määrates 
vaid 10% tagasinõude), samas sihtotstarbelise kasutamise aja vaates oli EAS-i 
käsitluses täitmata 71% ehk 43 kuud (audiitorite hinnangul 90% ehk 54 kuud) 
ning kohustuse täitmiseks määrati vastav lisaaeg.  

 
7. Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamine ei ole käsitletav projekti 

eesmärkide täitmisena.   
 
Eraldi vajab hindamist EAS-i 2012. aasta otsuses toodud põhjendus, mille 
kohaselt Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamine on osaliselt täitnud OÜ 
Ermamaa projekti eesmärgid.  
EAS on 2012. aasta otsuses põhjendanud tagasinõude aluse valikut asjaoluga, 
et OÜ Ermamaa valdustes on pärast projekti sihtotstarbelise kasutamise 
peatamist võõrustatud arvukalt Vabariigi Presidendi välis- ja kodumaiseid 
külalisi. Siit tulenevalt leidis EAS, et OÜ Ermamaa on projekti eesmärgi 
osaliselt täitnud ehk tutvustanud Eestit kui turismi sihtkohta ning olnud avatud 
Presidendi külalistele, kellele on pakutud projekti äriplaanis lubatud teenuseid. 
Nimetatud osaline täitmine on EASi otsuses käsitletud asjaoluna, mida on raske 
hinnata kahju suuruse määramiseks ning seeläbi tõi EAS selle aluseks 10% 
tagasinõude määra kasutamisele.  
 
Eeltoodud käsitlus ei ole kooskõlas EAS-i 2007. aasta otsusega rahuldada OÜ 
Ermamaa taotlus peatada äriplaanis toodud põhitegevus – majutus- ja 
konverentsiteenuste osutamine avalikkusele. EAS-i otsuses ei nähtud ette 
võimalust lugeda Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamist projekti 
eesmärkide täitmiseks ajal, mil projekti tegevus on peatatud.  
 
OÜ-le Ermamaa anti toetus meetme tootearendustoetuse alt, mis keskendus 
turismitoodete loomisele, täpsemalt majutusettevõtete ehitamisele ja 
renoveerimisele. Meetme konkreetse osa eesmärk oli turismiteenuste ja -toodete 
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valiku mitmekesistamine. Meetme teistes osades ettenähtud võimalusi 
(turundus, Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine) OÜ Ermamaa projekt ei 
sisaldanud. Laiem mõju (turistide teadlikkus Eestist kui sihtpunktist)  pidi 
projekti äriplaani järgi saabuma läbi turismiteenuse osutamise.  
 
Pärast seda, kui OÜ Ermamaa oli projektikohase tegevuse peatanud (sh 
peatanud turismiteenuse osutamise) ning andnud kompleksi allrendile Toomas 
Hendrik Ilvesele, ei olnud OÜ-l Ermamaa võimalik turismi- ja majutusteenuseid 
osutada. Eeltoodust lähtudes ei saa projekti peatamise ajal toimunud tegevusi 
lugeda turismiteenusteks ei turismiseaduse mõistes ega meetme määruses ette 
nähtud tegevuste vaates.  
 
EAS-i 2012. aasta otsuses viidatud külaliste näol on tegemist riikliku 
institutsiooni – Vabariigi Presidendi – külalistega. Sellisel juhul saab OÜ 
Ermamaa valduses toimunud külastusi lugeda riikliku institutsiooni – Vabariigi 
Presidendi – külaliste võõrustamiseks, millega seotud kulud kattis Presidendi 
kantselei, mitte OÜ Ermamaa projekti eesmärkide täitmiseks.  
 
Oluline on vaadata ka toetuse laiemat eesmärki. EAS-i antud toetuse siht oli 
eraettevõtja tegevuse toetamine, et areneks välja ettevõtte võimekus äriplaani 
täites toimida avatud majutusasutusena ning konverentsikeskusena, mis 
tegutseb eesmärgipäraselt vähemalt viis aastat.  
 
Ettevõttele pandud ülesannete peatamine ning nende n-ö asendamine riikliku 
institutsiooni – Vabariigi Presidendi – külalistega ei täida antud toetuse 
eesmärki. Sellisel juhul kujuneb olukord, kus riikliku tegevuse raames justkui 
võetakse üle projekti eesmärkide täitmine. Kui aga projekti eesmärke täidab 
toetust saanud eraettevõtte asemel teine isik (riik), siis muutub eraettevõtjale 
eraldatud toetus mitteabikõlblikuks – projekti tegevusi täidab toetuse saajast 
erinev isik. Projekti ja selle tegevuste üle andmine teistele isikule eeldab 
eelnevat kokkulepet toetust andnud asutusega (antud juhul EAS) ning 
tingimuste üle vaatamast, et tegevused üle võttev isik jätkaks projekti 
rakendamist ettenähtud kujul.   
 
Siinkohal on oluline märkida, et Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamine 
OÜ Ermamaa valdustes omab kindlasti positiivset mõju Eesti kui 
turismisihtkoha tutvustamisele. Kuid sellel juhul on tegemist Vabariigi 
Presidendi tegevusest kantud tulemustega, mitte OÜ Ermamaa korraldatud 
projektikohase tegevusega.  
 
 

Audiitorite hinnang:  
 

1. Toetust saanud vara sihtotstarbelise kasutamise lõpetamisel ettenähtust varem 
tuleb rikutuks lugeda eelkõige sihtotstarbelise kasutamise ajaline nõue. Siit 
lähtudes tuleb tagasinõude suurus määrata proportsionaalselt perioodiga, mil 
sihtotstarbelise kasutamise nõuet ei täideta, seda nii 2012. a kehtinud kui 2016. 
a kehtivate õigusaktide kohaselt. 

2. OÜ Ermamaa kasutas valminud majutusasutust ja konverentsikeskust 
sihtotstarbeliselt kuus kuud ning siit tulenevalt hindavad audiitorid 
mitteabikõlblikuks 90% eraldatud toetustest ehk 171 353,52 eurot (60 kuust ei 
kasutatud objekti sihipäraselt 54 kuud ehk 90% ajast). 
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Audiitorite soovitused: 
 

3. Audiitorid soovitavad struktuuritoetuse korraldusasutusel ning sertifitseerival 
asutusel (perioodi 2004-2006 mõistes maskeasutusel) viidatud summa 
deklareerida Euroopa Komisjonile kui mitteabikõlblik ning algatada protseduur 
toetuse tagasi maksmiseks Euroopa Komisjonile.  

4. Audiitorid soovitavad EAS-il kui haldusorganil üle vaadata 30.03.2012. aasta 
otsus nr 1.1-5.1/12/728 ja 11.10.2016. aasta teavituskiri 2012. aasta otsuse 
rakendumisest ning teha muudetud otsus, kus hinnatakse mitteabikõlbliku 
toetuse ulatus lähtuvalt toetuse sihipärase kasutamise perioodist. 
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2. NÕUANDVA TÖÖ EESMÄRK 
 
Töövõtu eesmärk on anda audiitorite hinnang toetuse abikõlblikkusele projektis nr 
2.0400.06-0141 „Turismiobjekt – ERMA PARK: külalistemaja*raamatukogu* 
konverentsikeskus rajamine Viljandimaale, Abja valda“ olukorras, kus toetusega 
ehitatud ja renoveeritud saanud vara sihtotstarbeline kasutamine oli peatatud ning 12.  
oktoobril 2012. aastal sai teatavaks, et projekti tegevused ei jätku taotluses ja taotluse 
rahuldamise otsuses (edaspidi TRO) kinnitatud kujul.  
Arvestades, et EAS on 30.03.2012. a teinud otsuse nr 1.1-5.1/12/728 nõuda 
sihtotstarbelise kasutamise mittejätkumise korral OÜ-lt Ermamaa tagasi 10% eraldatud 
toetusest, annavad audiitorid hinnangu ka nimetatud otsuses toodud tagasinõude 
alustele ning põhjendustele, selgitades vajadusel põhjuseid miks ei saa audiitorid EAS-
i otsusega nõustuda.  
Lähtuvalt toetuse saajate võrdse kohtlemise põhimõttest on vaatluse all mõned EAS-i 
tagasinõuded teistele toetuse saajatele, mis olid tingitud toetuse mittesihtotstarbelisest 
kasutamisest nii samas meetmes kui ka samal ajaperioodil teistes EAS-i rakendatavates 
meetmetes, et hinnata, kas EAS on tagasinõuete koostamisel lähtunud sarnastest 
põhimõtetest.  

 
 

3. NÕUANDVA TÖÖ ALUS JA VORM 
 
Dokumendi koostas Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond (edaspidi FKO), 
kes täidab perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduses ette nähtud auditeeriva 
asutuse ülesandeid.  
FKO töökorra punkti 4.2 ning audiitortegevuse seaduse § 72 mõistes on nõuandev töö 
siseaudiitori kutsetegevus, mille kohta ta esitab siseaudiitori aruande, milles 
avaldatakse piiritletud kasutajale teave, lahendust pakkuv teguviis, arvamus või 
seisukoht. Audiitortegevuse seaduse § 73 alusel on siseaudiitori aruanne dokumendina 
vormistatud siseaudiitori kutsetegevuse aruanne, milles siseaudiitor avaldab oma 
kutsetegevuse objekti kohta siseaudiitori kutsetegevusega omandatud kindlust 
väljendava arvamuse või muu kokkuvõtte. 
 
 
4. NÕUANDVA TÖÖ PIIRANGUD 
 
Nõuandev töö keskendub küsimusele, kuidas TRO-s märgitud objekti sihtotstarbelise 
kasutamise perioodi lühenemine mõjutab toetuse abikõlblikkust. Audiitorid annavad 
hinnangu EAS-ilt saadud dokumentide ja nendes kajastatud faktide ning õigusaktide 
baasilt. Auditi toiminguid EAS-is ega OÜ Ermamaa juures kohapeal läbi ei viida.  
 
Töö lähtub allpool loetletud piirangutest ehk audiitorid ei käsitle järgnevat: 

1. OÜ Ermamaa esitatud toetuse taotluse menetlemine ja hindamine ning taotluse 
rahuldamise otsuse tegemine. 

2. OÜ-lt Ermamaa EAS-ile väljamaksmiseks esitatud kuludokumentide 
abikõlblikkus (arvete ja lepingute vastavus nõuetele). 

3. EAS-i järelevalve toimingud projekti kulude ja tegevuste üle. 
4. EAS-i 20.11.2007. a otsuse nr 13-2/11391 õiguslikud põhjendused ehk vara 

sihtotstarbelise kasutamise ajutise peatamise õiguspärasus. 
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5. Põhjendatus lisada EAS-i 30.03.2012. a otsusesse nr 1.1-5.1/12/728 tingimuslik 
tulevikku suunatud toetuse tagasinõude otsus.  

 
 
6. ÕIGUSAKTID JA PROJEKTILE TEHTUD OTSUSED 
 
Õigusaktid: 

1. Perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seadus (edaspidi STS). 
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 (edaspidi meetme määrus). 

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“ (edaspidi tagasimaksete määrus). 

4. RT I, 05.07.2011, 20 (30.03.2012. a  kehtinud tagasimaksete määrus).  
5. RT I, 26.08.2015, 24 (11.10.2016. a EAS otsuse rakendumise teate edastamisel 

kehtiv tagasimaksete määrus). 
 
EAS-i otsused: 

1. TRO – 13.03.2006. a. nr 1-19.7/3886. 
2. TRO muudatus nr 1 – 20.11.2007. a nr 13-2/11391. 
3. TRO muudatus nr 2 – 30.03.2012. a nr 1.1-5.1/12/728. 
4. EAS teade TRO muudatuse nr 2 rakendumisest – 11.10.2016. a. 

 
 
7. PROJEKTI EESMÄRGID  
 
OÜ Ermamaa toetuse taotlus, projekt nimega „Turismiobjekt – ERMA PARK: 
külalistemaja*raamatukogu*konverentsikeskus rajamine Viljandimaale, Abja valda“ 
registreeriti EAS-is 28.11.2005. a. Taotlus esitati meetme määruse tootearendus-toetuse 
osale, mille toetatavad tegevused on loetletud määruse § 3 lõikes 4.  
 
Taotluses märgiti projekti eesmärgina luua unikaalne turismiobjekt, mille laiem 
eesmärk on mitmekesistada Eesti turismitoodete pakkumist ja edendada vääristurismi 
Eestis. Detailsemad eesmärgid olid järgmised: 
 
Ehituslikud eesmärgid: 

1. Ehitada külalistemaja koos katlamajaga valmis 30. juuniks 2006. a. 
2. Lõpetada haljastusprojekt I etapp 15. novembriks 2006. a. 
3. Avada kompleks külastajatele 1. juulil 2006 ja taotleda külalistemaja 

tunnustust. 
 
Rakenduslikud eesmärgid: 

4. Saavutada keskmine täituvus 2006. a suvel 30%, talvekuudel 18%, keskmine 
täituvus 2007. a 32% ja 2008. a 36%.  

5. Saavutada äriturismi osakaaluks 20% 2006-2007, alates 2008 25%. 
6. Saavutada keskmiseks ööbimise pikkuseks per klient min 2,5 ööd aastas. 
7. Jõuda jooksvasse kasumisse aastaks 2006. 
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8. Tuua perioodil 2006-2008 Eestisse vähemalt üks maailmatasemel osalejatega 
(ca 20 inimest) välispoliitika seminar aastas, edaspidi 2.  

9. Saada Green Key märgi kandmise õigus aastaks 2007. 
10. Luua ettevalmistused arendamaks maailma eripäraste maahotellide hulka 

kuuluvaks majutusasutuseks (sh ehitada 5 aasta perspektiivis välja 5 toaga 
lisahoone). 

 
Kvalitatiivsed eesmärgid: 

11. Mitmekesistada nõudlikule turistile suunatud turismitoodete valikut Eestis.  
12. Saavutada Eesti turismi peamistel sihtturgudel haritud turisti huvi ja arvamuse 

paranemine Eestist kui „tuleviku või vääristurismi sihtmast (mõõdetavus: 
positiivsete artiklite monitoorimine välisajakirjanduses, küsitlused Eestis). 

13. Pakkuda turistile elamust Eestist väljaspool Tallinna. 
14. Koostöös SA Hans Rebase Euroopa Instituudiga arendada välja Euroopa 

välispoliitika ringkondades tuntud intellektuaalseks keskuseks.  
 
Projekti sihtgrupi struktuur oli taotluses esitatud järgmiselt: 
20-25% äriturg: seminarid, nõupidamised, koolitused. 
80-75% eraturg: puhkus, töö raamatukogus. 
 
Turgude lõikes nägi äriplaan ette, et Eestist pärit külastajate osakaal käibest on 30%, 
ülejäänud külastused tulevad välisturgudelt. See on kooskõlas meetme määruse § 3 
lõikega 4, mille kohaselt antakse toetust rahvusvahelist nõudlust omavate 
turismitoodete, mille puhul eeldatavasti lisanduvatest klientidest vähemalt 60% on 
välisturistid. 
 
Taotluses esitatud informatsioonist nähtub, et loodav turismiobjekt oli suunatud 
avalikuks kasutamiseks ning osutatakse turismiteenust. 
 
 
8. PROJEKTI AJALINE KRONOLOOGIA 
 

1. EAS registreeris 28.11.2005. OÜ Ermamaa toetuse taotluse nimega „Turismi-
objekt – ERMA PARK: külalistemaja*raamatukogu*konverentsikeskus 
rajamine Viljandimaale, Abja valda“. 

2. EAS tegi 13.03.2006. a otsuse nr 1-19.7/3886 taotluse rahuldamise kohta. TRO 
punkti 2.1 kohaselt moodustab EAS-i toetus 2 979 000 krooni (190 392,80 
eurot), millele lisandub OÜ Ermamaa omafinantseering 50%. 

3. TRO punkti 2.7 alusel kohustub toetuse saaja esitama lõpparuande hiljemalt 
15.12.2006. a. OÜ Ermamaa esitas lõpparuande 15.01.2007. a, mille raames 
EAS tunnistas OÜ Ermamaa tehtud kulutused ja esitatud kuludokumendid 
abikõlblikeks. 

4. 07.03.2007. a tegi EAS viimase lõppmakse OÜ-le Ermamaa summas 
738 874,29 eurot. 

5. Projekti sihtotstarbeline kasutamine oli alates augustist 2007 ajutiselt peatatud 
(EAS 20.11.2007. a otsus nr 13-2/11391 mis tehti OÜ Emramaa vastavasisulise 
01.11.2007. a esitatud taotluse alusel) kuni muudatustaotluses esitatud 
takistatud asjaolude äralangemiseni (Vabariigi Presidendi ametiaja 
lõppemiseni) ehk kuni 09.10.2011. a.   

6. 29.08.2011. a valiti Toomas Hendrik Ilves teiseks ametiajaks Eesti Vabariigi 
Presidendiks, mistõttu esitas OÜ Ermamaa 05.11.2011 EAS-ile taotluse 
pikendada projekti sihtotstarbelise kasutamise peatumist kuni Toomas Hendrik 
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Ilves’e kui Vabariigi Presidendi ametiaja lõpuni 10.10.2016. a. Taotlusest 
lähtuvalt tegi EAS 30.03.2012. a otsuse nr 1.1-5.1/12/728 projekti sihipärase 
kasutamise peatumine kohta, kohustades OÜ-d Ermamaa jätkama toetuse abil 
soetatud vara sihtotstarbelist kasutamist alates 01.01.2017. a.  Samas otsuses 
sätestas EAS tingimuse, mille kohaselt nõuab EAS OÜ-lt Ermamaa tagasi 10% 
projektile eraldatud toetusest, kui OÜ Ermamaa ei jätka alates 01.01.2017. a 
äriplaani elluviimist ning toetuse eest soetatud vara sihtotstarbelist kasutamist. 

7. 10.10.2016. a teavitas  OÜ Ermamaa EAS-i, et ei kavatse jätkata toetuse 
saamise eelduseks olnud äriplaani elluviimist ega kasutada toetuse eest soetatud 
vara toetuse saamiseks esitatud avalduses märgitud sihtotstarbel.  

8. 11.10.2016. a saatis EAS OÜ-le Ermamaa teatise EAS-i 30.03.2011. a otsuse nr 
1.1-5.1/12/728 rakendumisest ning teatas eraldatud toetusest 10% ehk 
19 039,28 euro tagasi nõudmisest.  

9. 12.10.2016. a tagastas OÜ Ermamaa 10% projektile eraldatud toetusest 
(19 039,28 eurot) Rahandusministeeriumi pangakontole.  

 
 
9.  ÕIGUSAKTIDES TOODUD KOHUSTUSED JA TAGASINÕUDE ALUSED 
 

1. STS § 41 lg 3 punkt 2 – toetuse saaja on kohustatud kasutama toetust ja toetuse 
abil soetatavat, ehitatavat või renoveeritavat vara ettenähtud tingimustel. 

2. STS § 41 lg 3 punkt 11 – toetuse saaja on kohustatud tagama projekti elluviimise 
tulemusena soetatud, ehitatud või renoveeritud vara säilimise ja sihtotstarbelise 
kasutamise toetuse taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud tingimustel ja 
kooskõlas EL Nõukogu määruse 1260/1999/EÜ artikli 30 lõikes 4 sätestatuga 
vähemalt viie aasta jooksul, arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse 
tegemisest (vt ka punkt 7 käesolevas loetelus).  

3. STS § 202 lg 4 punkt 4 – taotluse rahuldamise otsuse võib kehtetuks tunnistada, 
kui toetuse saaja ei täida taotluse rahuldamise otsuses sätestatut või ei kasuta 
toetust ettenähtud tingimustel. 

4. STS § 26 lg 1 punkt 3 – taotluse rahuldamise otsuse teinud või eraõigusliku 
juriidilise isikuga halduslepingu sõlminud isik või asutus võib teha otsuse 
toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta (edaspidi toetuse 

tagasinõudmise otsus) toetuse saajalt, kui toetust ei ole kasutatud ettenähtud 
tingimustel. 

5. STS § 16 lg 1 – meetme  rakendusasutuse juht kehtestab kooskõlas 
programmitäiendis sätestatuga toetuse andmise ja kasutamise tingimused ja 
korra meetme või meetme osade kaupa (edaspidi meetme tingimused). Meetme 
tingimustes võib programmitäiendis sätestatud tingimusi täpsustada ja 
kitsendada. 

6. Meetme määruse § 18 lg 1 punkt 4 – toetuse saaja on kohustatud kasutama 
toetust vastavuses esitatud taotluse ja taotluse rahuldamise otsusega. 

7. Meetme määrus § 18 lg 1 punkt 20 – toetuse saaja on kohustatud kasutama 
toetuse eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) sihtotstarbeliselt projekti 
teostamise ajal ja viie aasta jooksul arvates toetuse saajale viimase väljamakse 
tegemisest. 

8. Tagasimaksete määruse § 10 lg 2 p 2 – otsustaja võib toetuse saajalt toetuse 
osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras 
ja tingimustel. 

9. Tagasimaksete määruse § 10 lg 2 p 6 – otsustaja võib toetuse saajalt toetuse 
osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui toetuse saaja ei ole täitnud toetuse 
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taotluse rahuldamise otsuses, toetuslepingus või toetuse andmist ja kasutamist 
reguleerivates õigusaktides talle pandud kohustusi. 

10. Tagasimaksete määruse § 10  lg 4 – kui perioodi STS raames on ilmnenud sama 
seaduse § 26 lõikes 1 toodud asjaolud (toetust ei ole kasutatud ettenähtud 
tingimustel), võib otsustaja toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi 
nõuda. 

11. Tagasimaksete määruse § 111 lg 1 – 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, nõuab otsustaja toetuse tagasi vastavalt lõigetes 2-9 
sätestatule. 

12. Tagasimaksete määruse § 111 lg 9 (EAS-i kasutatud tagasinõude alus) – kui 
ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid 
ning lõigetes 2-8 ei ole vastavale rikkumisele tagasinõude protsenti sätestatud, 
nõuab otsustaja tagasi 5% tegevustele või tegevuste kogumile eraldatud 
toetusest. Tagasinõude määra võib põhjendatud juhtudel suurendada 10%-le või 
25%-le sõltuvalt rikkumise raskusest. 

13. TRO punkt 2.8 – toetuse saaja kohustub täitma kõiki STS § 41 lõikes 3 ja selle 
alamaktides nimetatud kohustusi. 

 
 
10. ANALÜÜS 
 
EAS on 30.03.2012. a teinud TRO muudatuse ja toetuse osalise tagasinõudmise otsuse, 
mille kohaselt OÜ Ermamaa kohustub toetuse abil soetatud vara sihtotstarbeliselt 
kasutama alates 01.01.2017. a kuni 31.07.2020. a või kui OÜ Ermamaa ei jätka 
äriplaani elluviimist, nõuda OÜ-lt Ermamaa tagasi 10% projektile eraldatud toetusest. 
Otsuses tõi EAS esile, et OÜ Ermamaa on toetusega ehitatud ja renoveeritud vara 
sihtotstarbeliselt kasutanud perioodil 13.03.2006. a kuni august 2007, seega 17 kuud. 
Kokku peab OÜ Ermamaa vara sihtotstarbeliselt kasutama 60 kuud (so viis aastat), 
seega lasub OÜ-l Ermamaa kohustus pärast takistavate asjaolude äralangemist vara 
sihtotstarbeliselt kasutada veel 43 kuud.  
 
10.10.2016. a teatas OÜ Ermamaa, et ei kavatse jätkata toetuse saamise eelduseks olnud 
äriplaani elluviimist ega kasutada toetuse eest soetatud vara toetuse saamiseks esitatud 
avalduses märgitud kujul ning on valmis 10% toetusest tagasi maksma. 
 
EAS on tagasinõude aluse määratlenud järgmiselt, väljavõte otsusest:  
Vastavalt STS § 26 lg 11 (audiitorite märkus: otsuses on tehniline „näpuviga“, viidatud 
säte perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduses puudub)  ja § 321 lg 6 ning 

Vabariigi Valitsuse 22.12.2006 määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja 

tagasimaksmine ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teab 

edastamise tingimused ja kord“ (edaspidi Määrus 278) § 10 lg 2 p 6 võib otsustaja 

toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda, kui toetuse saaja ei ole 

täitnud toetuse taotluse rahuldamise otsuses, toetuslepingus või toetuse andmist ja 

kasutamist reguleerivates õigusaktides talle pandud kohustusi. Määruse 278 § 111 lg 1 

kohaselt 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, nõuab otsustaja toetuse tagasi vastavalt lõigetes 2–9 

sätestatule. Määruse 278 § 111 lg 9 kohaselt kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud 



 

11 / 18 

 

oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid ning lõigetes 2–8 ei ole vastavale 

rikkumisele tagasinõude protsenti sätestatud, nõuab otsustaja tagasi 5% tegevustele 

või tegevuste kogumile eraldatud toetusest. Tagasinõude määra võib põhjendatud 

juhtudel suurendada 10%-le või 25%-le sõltuvalt rikkumise raskusest. 
 
EAS on otsuses märkinud, et kuivõrd tegemist on struktuuritoetuse abil rajatud 
kompleksiga ning toetuse andmise eesmärgiks, arvestades meetme määruses sätestatud 
toetuse andmise eesmärke, on projekti vara avalik kasutamine, siis ei ole projekti 
eesmärk täidetud kogu sihtotstarbelise kasutamiskohustuse aja jooksul. Küll aga on 
EAS hinnangul OÜ Ermamaa täitnud projekti eesmärgi osaliselt, ehk tutvustanud Eestit 
kui turismi sihtkohta ning olnud avatud Presidendi külalistele, kellele on pakutud 
projekti äriplaanis lubatud teenuseid. EAS leiab, et OÜ-lt Ermamaa tuleb saadud toetus 
osaliselt tagasi nõuda juhul, kui OÜ Ermamaa ei asu toetuse eest ehitatud ja 
renoveeritud vara sihtotstarbeliselt kasutama pärast takistava asjaolu äralangemist, so 
hiljemalt 01.01.2017. a. EAS, lähtudes eelöeldust ning olles 15.03.2012. a ära kuulanud 
OÜ Ermamaa arvamuse, jõudis otsuses seisukohale, et kuivõrd OÜ Ermamaa on 
osaliselt täitnud projekti eesmärgi, on põhjendatud tagasinõue summas 10% projektile 
eraldatud toetusest ehk 19 039,28 eurot. 
 
Audiitorite hinnangul ei ole 30.03.2012. a koostatud TRO muudatuse ja toetuse 
osalise tagasinõudmise otsuses kohaldatud õiget toetuse tagasinõudmise alust, 
samuti ei ole EAS toetuse kestvuse nõude arvestamisel kohaldanud õiget 
õiguslikku alust. Ebakorrektse otsuse läbi on rikutud ka toetuse saajate võrdse 
kohtlemise põhimõtet.  
 
Audiitorite seisukoha avamiseks tuleb käsitleda kolme küsimust: 

a) millistest alustest lähtuda toetuse tagasinõude otsustamisel, kui ei ole järgitud 
nõuet kasutada toetust saanud vara sihtotstarbeliselt viis aastat; 

b) milline on olnud EAS-i praktika teiste, sarnaste, juhtumite puhul; 
c) kuidas hinnata EAS-i otsuses toodud põhjendust, et osaliselt on projekti 

eesmärk täidetud läbi Eesti Vabariigi Presidendi külaliste visiitide.  
 
Punkt a) – millest lähtuda sellises olukorras otsuse tegemisel. 
 
Audiitorite hinnangul ei kohaldu tagasimaksete määruse § 111 lõige 1, kuivõrd sätet 
saab kohaldada vaid juhul, kui tekkinud kahju suurust ei ole võimalik hinnata või selle 
hindamine on ebamõistlikult aja- või ressursimahukas. Audiitorite hinnangul ei esine 
antud juhul kumbagi olukorda – tekkinud kahju suurust on võimalik hinnata lähtuvalt 
toetusest soetatud vara mittesihipärase kasutamise perioodist ning mittesihipärase 
kasutamise periood on tuvastatav OÜ Ermamaa esitatud avaldustest, mistõttu ei ole see 
ka ebamõistlikult aja- või ressursimahukas. 
 
EAS on OÜ-le Ermamaa otsuse ettevalmistamisel konsulteerinud korraldusasutusega, 
kes samuti soovitas kasutada ajalisest proportsioonist lähtuvat tagasinõuet. 
Korraldusasutuse jurist saatis 16.02.2012. a EAS-ile tagasi otsuse projekti, millele 
lisatud kommentaaris oli kirjas: Ma jääks ikkagi proportsionaalse tagasinõude juurde, 

st kahju väljaarvutamine käiks 5 a miinus täitmata aeg ja see arvutatakse kogu toetuse 

summast. St ei jaga eemärke kaheks kuna tegemist on ühe ja sama eesmärgiga ehk 

käivad käsikäes, kui turismikeskus avatud ei ole, siis ei täideta ka kaudset eesmärki. 
 
EAS on osalise tagasinõude otsusel arvestanud vara sihtotstarbelist kasutamist alates 
TRO tegemisest lähtuvalt STS § 41 lõike 3 punktist  11, mis ei ole korrektne. STS § 16 
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lõike 1 alusel võib meetme tingimustes või programmitäiendis sätestatud tingimusi 
täpsustada ja kitsendada. Antud juhul on meetme määruse tingimused rangemad kui 
STS raamistik. Meetme määruse kohaselt algab sihtotstarbelise kasutamise arvestamise 
periood lõppmakse tegemisest. Meetme määrus täpsustab valdkondlikku õigusruumi 
ning mõjutab valdkonna kõiki projekte ja annab projektide hindamisele/menetlemisele 
õigusliku aluse. Kuivõrd STS-i kestvuse nõude sättes on toodud sisse sõna „vähemalt“, 
siis annab see ka õiguse ja võimaluse meetme määruses määrata kestvuse nõudeks ka 
pikem periood. Audiitorite hinnangul on selline kestvuse nõude määratlemine meetme 
määruses ka igati mõistlik ja proportsionaalne, kuivõrd investeeringu projektides ei saa 
kestvuse nõuet hakata täitma enne kui objekt on reaalselt valmis ja kasutuskõlblik ning 
seda kontrollitakse hiljemalt enne lõppmakse teostamist.  
 
Audiitorid toovad esile, et STS § 41 lõike 3 punkti 2 alusel on toetuse saaja kohustatud 
kasutama toetust ja toetuse abil soetatavat, ehitatavat või renoveeritavat vara ettenähtud 
tingimustel. Sama seaduse  § 41 lõike 3 punkti  11 alusel on toetuse saaja kohustatud 
tagama projekti elluviimise tulemusena soetatud, ehitatud või renoveeritud vara 
säilimise ja sihtotstarbelise kasutamise toetuse taotluse rahuldamise otsuses ettenähtud 
tingimustel ja kooskõlas EL Nõukogu määruse 1260/1999/EÜ artikli 30 lõikes 4 
sätestatuga vähemalt viie aasta jooksul, arvates toetuse taotluse rahuldamise otsuse 
tegemisest.  
 
Meetme määruse § 18 lõike 1 punkti 20 alusel on toetuse saaja kohustatud kasutama 
toetuse eest soetatud vara (nii asju kui õigusi) sihtotstarbeliselt projekti elluviimise ajal 
ja viie aasta jooksul arvates toetuse saajale viimase väljamakse tegemisest. 
 
Kuivõrd OÜ Ermamaa ei ole vara sihtotstarbeliselt kasutanud viie aasta jooksul arvates 
viimase väljamakse tegemisest on ta rikkunud ka STS § 41 lõike 3 punkti 2 ehk ei ole 
kasutanud toetust ja toetuse abil soetatavat, ehitatavat või renoveeritavat vara 
ettenähtud tingimustel ja kooskõlas TRO punktiga 2.8. 
 
Audiitorite hinnangul vastab eeltoodud rikkumine tagasimaksete määruse § 10 lõike 2 
punktile 2 ja 6, ning § 10  lõikele 4,  mille kohaselt võib toetuse andmise otsuse teinud 
isik (EAS) toetuse saajalt toetuse osaliselt või täielikult tagasi nõuda:  

- kui toetust ei ole kasutatud ettenähtud korras ja tingimustel;   
- toetuse saaja ei ole täitnud toetuse taotluse rahuldamise otsuses, toetuslepingus 

või toetuse andmist ja kasutamist reguleerivates õigusaktides talle pandud 
kohustusi; 

- perioodi 2004-2006 struktuuritoetuse seaduse raames on ilmnenud sama 
seaduse § 26 lõikes 1 toodud asjaolud (toetust ei ole kasutatud ettenähtud 
tingimustel). 

 
Vara sihtotstarbelise kasutamise alguskuupäev on vastavalt meetme määruse § 18 lõike 
1 punktile 20 OÜ-le Ermamaa viimase lõppmakse tegemise aeg ehk 07.03.2007. a. Vara 
kasutamise lõppkuupäev on OÜ Ermamaa 01.11.2007. a avalduses märgitud toetusega 
ehitatud ja renoveeritud vara kasutamise lõppkuupäev ehk 31.08.2007. a kuivõrd 
avalduses on märgitud, et vara kasutati kuni augustini 2007. a. Arvestades, et OÜ 
Ermamaa on vara sihtotstarbeliselt kasutanud kuus kuud, tuleks OÜ-l Ermamaa toetus 
tagasi maksta lähtuvalt vara mittesihtotstarbelise kasutamise ulatusest. Kuus kuud 
moodustab viiest aastast (60 kuud) 10%, seega saab toetuse kogumaksumusest 
abikõlblikuna kajastada 10% ehk 19 039,28 eurot.  
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Lähtuvalt eeltoodust ei ole audiitorite hinnangul 90% toetusest ehk 171 353,52 eurot 
abikõlblik. 
 
Punkt b) – EAS-i praktika teiste sarnaste juhtumite menetlemisel. 
 
Audiitoritele teadaolevalt on vähemalt kaks osalise tagasinõudmise otsust tehtud enne 
OÜ Ermamaa kaasust, kus ei ole sihtotstarbelise kasutamise osas kasutatud 
tagasimaksete määruse § 111 lõiget 1, vaid tagasinõude summa on välja arvutatud 
vastavalt sihtotstarbeliselt kasutatud ajale. Tegemist on küll struktuuritoetuse perioodi 
2007-2013 projektidega, kuid lähtuti samast tagasimaksete määruse versioonist ning 
rikkumise aluseks on samuti toetuse viieaastase sihtotstarbelise kasutamise nõue. 
Nimetatud otsused on EAS teinud 19.09.2011. a OÜ Truffle projektis nr 1.4.0201.10-
1148 ja 05.03.2012. a OÜ Roht&Mets projektis nr 1.4.0202.09-0340. Ühel juhul 
toetuse saaja enam ei kasutanud ja teisel juhul ei soovinud enam kasutada toetusega 
soetatud vara sihtotstarbeliselt.   
Lähtuvalt võrdse kohtlemise põhimõtetest oleks EAS pidanud koostama 
proportsionaalne tagasinõude (lähtudes vara sihtotstarbelisest kasutamisest) ka OÜ 
Ermamaa puhul. 
 
Punkt c) – EAS-i hinnang, mille kohaselt Vabariigi Presidendi ametitegevus on 
aidanud OÜ Ermamaa projekti eesmärgid osaliselt täita.  
 
EAS on toetuse osalisel tagasinõudmisel kohaldanud mitteabikõlbliku kulu 
arvestamisel tagasimaksete määruse § 111 lõiget 1 ja 9, mille kohaselt 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, nõuab otsustaja toetuse tagasi vastavalt lõigetes 2–9 sätestatule.  
 
EAS on oma 30.03.2012.a otsuses viidanud, et 10% on piisav toetuse tagasinõude 
ulatus, kuivõrd OÜ Ermamaa on täitnud projekti eesmärgi osaliselt, so tutvustanud 
Eestit kui turismi sihtkohta ning olnud avatud Presidendi külalistele, kellele on pakutud 
Projekti äriplaanis lubatud teenuseid.  
 
Audiitorite hinnangul ei ole eeltoodud käsitlus kooskõlas EAS-i 2007. aasta otsusega 
rahuldada OÜ Ermamaa taotlus peatada äriplaanis toodud põhitegevus – majutus- ja 
konverentsiteenuste osutamine avalikkusele. EAS-i otsuses ei nähtud ette võimalust 
lugeda Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamist projekti eesmärkide täitmiseks ajal, 
mil projekti tegevus on peatatud. OÜ Ermamaa on ka ise oma 01.11.2007.a ja 
06.11.2011.a avalduses märkinud, et külalistemaja majutus- ja konverentsiteenuste 
avalikkusele osutamine on peatunud kuni Vabariigi Presidendi ametiaja lõppemiseni. 
Selline tõlgendus ei vasta ka projekti äriplaanis ja toetuse taotluses esitatule, kuivõrd 
eesmärk oli luua Eestis unikaalne avalikuks kasutamiseks mõeldud kultuuri- ja 
puhkeobjekt inimestele, kes väärtustavad intellektuaalseid harrastusi, hoolivad 
loodusest ning huvituvad paikkondlikust kultuurist ja eripärast. Kuivõrd OÜ Ermamaa 
oli projektikohase tegevuse peatanud (sh peatanud turismiteenuse osutamise) ning 
andnud kompleksi allrendile Toomas Hendrik Ilvesele, ei olnud OÜ-l Ermamaa 
võimalik turismi- ja majutusteenuseid osutada. Eeltoodust lähtudes ei saa projekti 
peatamise ajal toimunud tegevusi lugeda turismiteenusteks ei turismiseaduse mõistes 
ega meetme määruses ette nähtud tegevuste vaates.  
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Oluline on vaadelda ka toetuse andmise eesmärki. OÜ Ermamaa esitas taotluse määruse 
tootearendustoetuse osale, mille raames loeti abikõlblikuks kulud ehitustegevusele ning 
soetustele eesmärgiga luua võimalused majutusettevõtete tegevuseks ja 
konverentsiturismiks. OÜ Ermamaa ei taotlenud kulusid teiste määruse osade alt 
(turundustoetus; Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamine).  
 
Eeltoodut kinnitab ka toetuse taotluses esitatud eelarve, mis sisaldab vaid ehituste ning 
soetusega seotud kulutusi. Sama ilmneb ka toetuse taotlusest, kus ehituslike 
eesmärkidena nähti ette kompleksi valmimine ja rakenduslike eesmärkidena kirjeldati 
külastuste mahtu. Äriplaani täitmisest tulenevate kvalitatiivsete eemärkidena toodi esile 
turismitoodete mitmekesistumise ja välistel sihtturgudel haritud turisti huvi ja arvamuse 
paranemise Eestist kui turismi sihtmaast. Siit järeldub, et projekti esmane eesmärk oli 
luua majutusasutus ja konverentsikeskus, mille eduka töö tulemusel saavutatakse 
teisene eesmärk – tutvustatakse Eestit turismi sihtmaana; mitte vastupidi.  

 
EAS-i antud toetuse eesmärk oli eraettevõtja tegevuse toetamine, et arendada välja 
ettevõtte võimekus toimida avatud majutusasutusena ning konverentsikeskusena, mis 
tegutseb struktuuritoetuse reeglite mõistes sihtotstarbeliselt vähemalt viis aastat. 
Nimetatu pidi saavutama tegutsev eraettevõte äriplaani täitmise kaudu. 
 
EAS-i 2012. aasta otsuses viidatud külaliste näol on tegemist riikliku institutsiooni – 
Vabariigi Presidendi – külalistega. Sellisel juhul saab OÜ Ermamaa valduses toimunud 
külastusi lugeda riikliku institutsiooni – Vabariigi Presidendi – külaliste 
võõrustamiseks, mitte OÜ Ermamaa projekti eesmärkide täitmiseks. Lisaks tuleb tähele 
panna, et võõrustamise kulud tekkisid Presidendi kantseleil.  
 
Toetuse eesmärk oli aidata turule toimiv eraettevõte, kes pakub majutus- ja 
konverentsiteenust. Ettevõttele pandud ülesannete peatamine ning nende nö 
asendamine riikliku institutsiooni – Vabariigi Presidendi – külalistega ei täida enam 
toetuse eesmärki. Sellisel juhul kujuneb olukord, kus riikliku tegevuse raames justkui 
võetakse üle projekti eesmärkide täitmine. Kui aga projekti eesmärke täidab toetust 
saanud eraettevõtte asemel riik, siis muutub eraettevõttele eraldatud toetus 
mitteabikõlblikuks. Projekti tegevuste üle andmist teistele isikutele ei saa toimuda ilma 
toetust andnud asutuse loata ning arvestama peab EL Nõukogu määruse 1260/1999/EÜ 
artikli 30 lõikes 4 toodud vastavaid piiranguid. 
 
Siinkohal on oluline märkida, et Vabariigi Presidendi külaliste võõrustamine OÜ 
Ermamaa valdustes omab kindlasti positiivset mõju Eesti kui turismisihtkoha 
tutvustamisele. Siiski on sellel juhul tegemist Vabariigi Presidendi tegevusest kantud 
tulemustega, mitte OÜ Ermamaa korraldatud projektikohase tegevusega.  
 
Eeltoodust lähtudes jäävad audiitorid seisukohale, et OÜ Ermamaa puhul oleks EAS 
pidanud  toetuse tagasinõude otsuse tegema lähtudes toetusega ehitatud ja renoveeritud 
vara sihtotstarbelise kasutamise ajalisest proportsioonist.  
 
Audiitorite hinnangud ja soovitused on juba toodud dokumendi esimese punkti lõpus. 
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11. EAS-I KOMMENTAARID 
 
1.EAS ei ole nõus auditi seisukohaga, mille kohaselt peatus kogu projekti EU22876 
täitmine alates 20.11.2007.a viieks ja hiljem alates 30.03.2012. a. täiendavalt viieks 
aastaks. Peatunud oli mitte haldusakti täitmine tervikuna, vaid taotlusega esitatud 
äriplaani elluviimine ning külalistemaja majutus- ja konverentsiteenuste avalikkusele 
osutamise, mistõttu äriplaani taotlusekohase elluviimise peatumise ajal toimunud 
tegevuste arvesse võtmine toetuse saaja kohustuste täitmise ja projekti eesmärkide 
täitmise hindamisel ei olnud asjakohatu, sest ka äriplaanile mittevastava tegevuse 
kaudu täideti osaliselt projekti ja meetme eesmärke.  
Seega esinesid EAS-i hinnangul asjaolud, mis raskendasid finantskahju väljaarvutamist 
kuude põhisel alusel ning EAS valis VV määruse nr 278 § 111 lg-s 9 toodud aluse 
tagasinõude suuruse määramisel.  
 
2. Auditi p 7: EAS on seisukohal, et sihipärase kasutamise nõude rikkumiseks ei saa 
pidada üksnes vara üürileandmise fakti. EN määruse 1260/1999 vastav säte on 
sõnastatud järgmiselt (p 4): Liikmesriigid tagavad, et tegevus saab fondi toetust ainult 
juhul, kui viie aasta jooksul alates pädeva riigiasutuse või korraldusasutuse tehtud 
fondide osalust käsitlevast otsusest ei tehta kõnealuses tegevuses olulisi muudatusi, 
mis: 
a) mõjutavad selle olemust või rakendamistingimusi või annavad mõnele ettevõttele 
või riigiorganile põhjendamatu eelisseisundi; 

b) tulenevad omandisuhete muutusest infrastruktuuri teatavas osas või 
tootmistegevuse lõpetamisest või selle asukoha muutmisest. 

OÜ Ermamaa puhul ei toimunud kuni 30.03.2012 omandisuhte muutmist, seega punkt 
b ei ole täidetud. Punkti a osas leiame, et objekti üürile andmine selliselt, et üürnik oma 
külaliste majutamise kaudu täitis meetme ja projekti eesmärke, ei ole selliseks 
olemuslikuks rakendustingimuse muutumiseks, mis oleks käsitletav kestvuse nõude 
pöördumatu rikkumisena, millele oleks põhjendatud kohaldada ajalise proportsiooni 
alusel tehtavat tagasinõuet. Kuna tegemist ei olnud selge EL õiguse rikkumisega, siis 
sai EAS kui haldusorgan võtta arvesse kõiki asjaolusid kogumis, ning leidis, et tegemist 
ei ole hinnatava kahjuga. 
 
3. Auditi p-s 3 on viidanud, et sarnastes teistes tagasinõudeotsustes on EAS teinud 
tagasinõude tuginedes ajalisele proportsioonile. Märgime, et viidatud projektides ei 
esinenud selliseid erandlikke asjaolusid, mida kaalumisel arvesse võtta, mistõttu oligi 
tagasinõude tegemisel ainuvõimalik kohaldada ajalist arvestust. 
 
4. EAS kui haldusorgan on teinud OÜ-le Ermamaa tagasinõudeotsuse 
kaalutlusotsusena. Kaalutlusõigus ja kohustus on haldusorganil. HMS § 4 kohaselt on 
kaalutlusõigus (diskretsioon) haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse 
tegemist või valida erinevate otsustuste vahel. Kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas 
volituse piiride, kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades 
olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. Halduse tegevus kaalutlusõiguse 
teostamisel peab olema kooskõlas põhiseaduslike printsiipidega.  
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Otsustus selle üle, milline asjassepuutuvatest ja kaitsmist väärivatest õigustest ja 
huvidest on kaalukam, on halduse kaalutlusõiguse tuum. Sellise kaalumisotsuse 
tegemise pädevus on täitevvõimul. Õiguste ja huvide ebaõigele väärtustamisele saab 
kohus tugineda vaid juhul, kui see on toimunud ilmselgelt meelevaldselt, 
ebaratsionaalselt või vastuolus diskretsioonivolituse eesmärgiga, õiguse 
üldpõhimõtetega või senise kohtupraktikaga (RKL 3-3-1-87-13). 
 
HkMS § 158 lg 3 kohaselt  kontrollib kohus kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti või 
tehtud toimingu õiguspärasust hinnates ka kaalutlusõiguse piiride ja eesmärgi ning 
muude kaalutlusreeglite järgimist haldusorgani poolt. Kohus ei hinda eraldivõetuna 
kaalutlusotsuse otstarbekust. Kohus ei teosta haldusakti või toimingu õiguspärasust 
kontrollides kaalutlusõigust haldusorgani eest. 
EAS-i 30.03.2012 välja antud haldusakt on jõustunud ja kehtiv. Haldusakt vastab 
kõigile HMS sätestatud nõuetele, on põhjendatud ning õiguspärane. Akti ei ole ükski 
isik tähtaegselt vaidlustanud. Samuti on haldusaktist tulenevad kohustused 
menetlussubjekti poolt täidetud. 
Samuti saadeti antud haldusakt vaidlustusperioodil, 13. aprillil 2012. a. (kiri manuses) 
teadmiseks Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonna juhatajale. 
Rahandusministeerium ei vaidlustanud haldusakti andmist ega selle põhjendusi, ei 
algatanud EAS-i tegevuse seaduslikkuse selgitamiseks auditit vm uurimist. 
Haldusmenetluse seaduses esineb üksnes piiratud loetelu alustest, millistel juhtudel 
võib kehtiva haldusakti kehtetuks tunnistada (HMS § 64). Antud juhul oleks tegemist 
otsuse kehtetuks tunnistamisega isiku kahjuks, millisel juhul peab haldusorgani tegevus 
olema eriliselt põhjendatud. 
Samuti tuleb arvestada isiku (OÜ Ermamaa, mitte T.H. Ilvese) õiguspärase ootuse ning 
õiguskindluse printsiibiga. Samuti on oluline arvestada õigusrahu põhimõttega, mille 
kohaselt teatud aja möödudes kaob võimalus õiguslikke otsuseid muuta. 
EAS on seisukohal, et ei ole haldusotsuse tegemisel lähtunud asjakohatutest 
kaalutlustest. Kuigi toetuse saaja ei viinud ellu oma äriplaani taotluses esitatud kujul, 
on muudetud ärimudeli kaudu (üürileping) kasutatud objekti külastajate tarbeks, mis on 
samuti kooskõlas meetme eesmärkidega.  
 
5. Auditi p 5 kohta: Isegi juhul, kui vara säilitamise ja sihipärase kasutamise kohustuse 
ajalise perioodi arvestamisel ei lähtutud määruse nõuetest, vaid STS sättest, ei ole see 
piisav alus otsuse õigusvastasuse tuvastamiseks. 
 
Audiitorite kommentaarid EAS-i selgitustele. 
 
EAS viitab, et projektis oli peatatud ainult äriplaani täitmine ja teenuste osutamise 
avalikkusele ning üürnik oma külaliste võõrustamise ning majutamise kaudu täitis 
meetme ja projekti eesmärke. Samuti, et võrreldavaid erakorralisi asjaolusid, mida 
sarnaselt arvestada, ei ole teistes projektides esinenud.  
Audiitorid on nõus, et projekti vaates erakorralised asjaolud (Toomas Hendrik Ilvese 
valimine Eesti Vabariigi Presidendiks) õigustasid projekti ajutist peatamist. Audiitorid 
ei väida, et erakorraliste asjaolude esinemise ajal oleks pidanud projekti tegevusi ellu 
viima, sellest oli OÜ Ermamaa vabastatud. Küsimus on selles, et erakorraliste asjaolude 
äralangemisel pidi OÜ Ermamaa projekti tegevustega jätkama. EAS on audiitoritele 
teadmata põhjusel võtnud seisukoha lugeda projekti eesmärkide täitmiseks ka projekti 
peatamise ajal toimunud tegevused, mis meetme ja projekti tingimustega kokku ei 
lange. Sellist käitumist ei nõua ega tingi ei EAS-i otsus projekti tegevuste peatamise 
kohta ega viidatud erakorraliste ajaolude olemus.  
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Audiitorid on jätkuvalt seisukohal, et küsimus ei ole ainult külaliste võõrustamises, vaid 
meetme tingimustest lähtuvalt oli toetuse eesmärk aidata käivitada ettevõtte tegevus 
majutus- ja konverentsiteenuse pakkumisel ning selle kaudu saavutada laiemad, 
turismialased, eemärgid. Seisukoha illustreerimiseks toome paralleeli, mida palume 
mitte otse seostada käesoleva projektiga. Kui mõni ettevõtja oleks sarnase toetuse abiga 
rajanud turismitalu kuid loobunud seal turismiteenuse osutamisest, olles samas nõus 
edaspidi võõrustama oma laiaulatuslikku tutvusringkonda ja välismaiseid äripartnereid, 
siis ei oleks EAS saanud enam toetust abikõlblikuks lugeda. Nii võib jõuda ka vastupidi 
pööratud hüpoteesini, et kui mõnel ettevõtjal või kultuuritegelasel käib maakodus 
märkimisväärsel arvul väliskülalisi, siis kas tal on (oleks olnud) võimalik taotleda 
meetme alusel toetust nende võõrustamiseks kasutatavate hoonete renoveerimiseks, 
põhjendusega, et see aitab märkimisväärselt kaasa Eesti kui turismisihtkoha tuntusele? 
Audiitorid leiavad, et selline tõlgendus ei ole meetme tingimustega kooskõlas.  
 
EAS viitab, et ei ole haldusotsuse tegemisel lähtunud asjakohatutest kaalutlustest ning 
haldusakt on jõustunud ja kehtiv. Samuti, et arvestada tuleb OÜ Ermamaa õiguspärase 
ootuse ning õiguskindluse printsiibiga.   
Audiitorid osutavad siinkohal toetuste omapärale. Nimelt on nii auditeerival asutusel, 
Euroopa Komisjonil kui Euroopa Kontrollikojal õigus ka pärast haldusotsuste tegemist 
auditeerida nii toetuse kasutamist kui ka toetuse tagasinõudmise korrektsust. Seega on 
toetuste süsteemi sisse ehitatud võimalus, et haldusotsuse tegemise järgselt võivad 
audiitorid tuvastada asjaolu, mille tõttu oleks toetuse tagasinõue pidanud olema suurem 
haldusotsuses kajastatust. Struktuuritoetuse õigusruumist tuleb ka kohustus 
mitteabikõlblikud summad toetuse andjale tagastada. Seeläbi on süsteemi sisse ehitatud 
võimalus, et toetuse eeldatust suurem mitteabikõlblikkus võib selguda ka peale 
haldusorgani tagasinõude otsuse tegemist. Neid aspekte arvestades ei saa 
struktuurtoetuste süsteemis viidata, et haldusotsusega kaasneb kindlasti õiguslik ootus 
– vastupidi, toetustes süsteemis on üldteada asjaolu, et ka peale haldusotsuste tegemist 
võivad auditid tuvastada mitteabikõlblikke kulusid.  
 
OÜ-l Ermamaa kujunenud õiguspärase ootuse kohta ei anna audiitorid arvamust. Selles 
küsimuses saab esile tuua erinevaid kaalutlusi, millest osadele on EAS ka viidanud. 
Lisaks eelpool mainitule (auditid võivad hiljem tuvastada mitteabikõlblikke kulusid) 
vajab haldusmenetluse seaduse kohaselt hindamist ka asjaolu, kas toetuse saaja teadis 
või pidi teadma, et haldusorgani tehtud otsusel olid tunnused, mis viitavad selle 
võimalikule vastuolule kehtivate õigusaltidega. Täpsemalt, sihtotstarbelise kasutamise 
nõue on olulises osas täitmata kuid toetuse tagasinõude ulatus on vaid kümnendik 
toetusest. Õiguspärase ootuse küsimustega edasi liikumise korral vajavad sellised 
aspektid eraldi õiguslikku hinnangut.  
 
EAS ei saanud olla kindel tehtud otsuse korrektsuses olukorras, kus korraldusasutus oli 
andnud soovituse lähtuda tagasinõude tegemisel teistsugustest alustest ning EAS, 
tuvastamata uusi asjaolusid võrreldes korraldusasutusele esitatud andmete ja 
seisukohtadega, tegi siiski soovitatust erineva otsuse. EAS toimib haldusorganina ja tal 
on õigus teha korraldusasutuse soovitustest erinev otsus kuid sel juhul eeldab 
korraldusasutus, et esinenud on asjaolud mis õigustavad teistsuguse otsuse tegemist. 
Korraldusasutus ei kontrolli jooksvalt üle EAS-i tehtud otsuseid, küll aga võivad need 
sattuda hiljem auditi käigus vaatluse alla.  
 
Kokkuvõttes jäävad audiitorid dokumendis juba eelpool väljendatud seisukohale.  
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12. KORRALDUSASUTUSE KOMMENTAARID 
 
Korraldusasutuse seisukoht projekti „Turismiobjekt - ERMA PARK: 
külalistemaja/ raamatukogu/ konverentsikeskus rajamine Viljandimaale, Abja 
valda” sihipärase kasutamise kohustuse täitmise kohta 
 

1. Korraldusasutus (KA) tugineb antud seisukoha puhul Auditeeriva Asutuse (AA) 
nõuandva töö resultaadile ning nõustub selles väljatoodud soovitustega.  
 

2. KA leiab, et toetusest rahastatud projekti peatamise, presidentuuri ajaks, (EAS 
haldusaktid 13.03.2006 a. nr 1-19.7/3886 ja 20.11.2012 a. nr 1.1-51/1211391) 
otsused olid korrektsed. EASi poolt korrektselt kaalutud, vormistatud ning 
lähtus halduse headest tavadest. Struktuuritoetuse jagamise eesmärk ei ole 
toetust iga hinnaga tagasi küsida, kui on usaldus ja kindlustunne, et toetuse 
kasutamist takistava tingimuse ära langemise korral saadab projekti edu.  

 
3. KA hinnangul olid  presidentuuri ajaks peatamise protsessi lubamised 

erijuhtumid, küll aga ei ole erijuhtum tagasinõude otsuse vormistamine. EAS 
pidanuks tagasinõude tegemisel arvestama sama praktikat, mis on otsustatud 
teiste toetuse saajate suhtes ning kohaldama õiguslikult korrektset normi. 
Seetõttu on KA poolt EASi 20.11.2012 a. nr 1.1-51/1211391 muudatusotsuse 
projektile 2012.aastal vastavasisuline kommentaar ka tehtud. KA soovitas 
lähtuda tagasinõude suuruse määramisel sihtotstarbeliselt kasutatud aja 
proportsioonist, sest selline praktika on ka teiste toetuse saajate osas kasutusel 
ning antud juhtumil esinevad faktid, mis lubavad mitteabikõlbliku kulu täpselt 
välja mõõta.  
Kuivõrd EAS ei arvestanud 2012 aastal KA soovitusi ning kuna 
struktuurivahendite rakendamisel on otsuste tegemine delegeeritud 
rakendusüksustele, siis peab rakendusüksus oma seisukohti põhjendama ja ka 
vajadusel kaitsma, kui audiitorid jõuavad auditi käigus konkreetse juhtumi 
puhul teisele seisukohale.  
 

4. KA juhib tähelepanu, et tänasel päeval on võimalus kaaluda toetuse saaja 
nõustamist ning soovitada tal vabatahtlikult mitteabikõlblike kulude katteks 
makstud toetus tagastada.    

 
 
 
 
Kinnitame nõuandva töö 18 leheküljel. 
 
Nõuandva töö eest vastutav isik: Nõuandva töö juht: 
 
(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 
Kaur Siruli Kaisa Jõemaa 

CGAP, avaliku sektori  CGAP, avaliku sektori  

üksuse siseaudiitor  üksuse siseaudiitor 

Finantskontrolli osakonna juhataja Finantskontrolli osakond  
Auditeeriva asutuse juht Nõunik 


