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Auditi aruanne - Linna tegevuste rahastamine Euroopa Liidu vahenditest
 
Auditi käigus otsisime vastuseid järgmistele küsimustele. Millised kulud on Tartu linn teinud 
Euroopa Liidu vahendite toel? Mida Euroopa Liidu rahastuse oluline vähendamine või lõpetamine 
võiks kaasa tuua? Millised praegu Euroopa   Liidu poolt finantseeritavad tegevused peaksid 
jätkuma ka järgmisel Euroopa Liidu eelarveperioodil? Kas toetuste vähenemisega on 
eelarvestrateegias arvestatud?
 
Tartu linnale on Euroopa Liidu fondidest käimasoleval eelarveperioodil 2014–2020 eraldatud 
toetusi 49,1 miljonit eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondist 25,6 miljonit, Ühtekuuluvusfondist 
9,4 miljonit, Horisont 2020 programmist 5,4 miljonit, Euroopa Sotsiaalfondist 4,8 miljonit, 
programmist Erasmus+ 2,7 miljonit ja muudest fondidest 1,2 miljonit eurot. Kuna eelarveperiood 
veel kestab, siis need numbrid ei ole lõplikud ja kindlasti lisandub veel projekte.
 
Rahandusministeeriumi hinnangu järgi on aastal 2021 algaval Euroopa Liidu eelarveperioodil 
Eestil kasutada tõenäoliselt märkimisväärselt vähem toetusraha, kui praegusel eelarveperioodil 
aastatel 2014–2020. Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise mõju arvestamata   kahaneb 
Eestile eraldatav raha hulk Rahandusministeeriumi esialgsel hinnangul kuni 40%. Sellele 
hinnangule tuginedes võib olemasolevate andmete põhjal teha arvestusliku järelduse, et Tartu 
linnale eraldatav raha hulk võib struktuurifondide osas väheneda suurusjärgus 16 miljonit eurot. 
Euroopa Regionaalarengu Fond miinus 10 miljonit, Ühtekuuluvussfond miinus 4 miljonit ning 
Euroopa Sotsiaalfond miinus 2 miljonit eurot. Lisaks tuleb arvestada suurema omafinantseerimise 
määraga.
 
Toetusrahade kahanemise mõju on laiem, nimelt väheneb ka muude organisatsioonide kaudu 
Tartu linnas läbiviidavate projektide toetusrahade suurus, mis võib kaasa tuua töökohtade ja 
investeeringute mahu vähenemise Tartu piirkonnas.
 
Riigikontrolli auditis "Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest" on ära toodud 
kohalike omavalitsuste tegevusvaldkonnad, mida Euroopa Liidu poolne rahastamise vähenemine 
enim mõjutab. Need on järgmised: transpordivaldkond (näiteks teede rekonstrueerimine, 
kergliiklusteede ehitamine), koolide kaasajastamine, hoolekande teenused eakatele ja 
erivajadustega inimestele, tugiteenused puudega lastele, haridustugiteenuste arendamine, 
elukestva õppe arendamine, koolide IKT-seadmete haldamine ja digiõppevara edasiarendamine, 
ettevõtluse toetamine, turismi edendamine, infotehnoloogia valdkonna arendamine, 
loomemajanduse arendamine.
 
Tartu linna eelarvestrateegias on arvesse võetud, et uuel Euroopa Liidu eelarveperioodil võib 
eeldada struktuurifondide toetuste olulist vähenemist. Toetuste mahu vähenemine ja 
omafinantseerimise määra kasv toob Tartule kaasa investeerimismahu kahanemise. Selleks, et 
vältida investeeringute mahu järsku langust, planeeritakse eelarvestrateegias investeerimiskulude 
kasvu linna omavahenditest.
 



Auditi käigus märkasime, et välisprojektidega seotud dokumente kajastatakse 
dokumendihaldussüsteemis GoPro väga erinevalt, mõne projekti puhul on olemas kõik 
dokumendid, mõnel puhul ei ole välisprojekti asja all mitte ühtegi dokumenti ega viidet. 
 
Ettepanek: korraldada välisprojektide dokumenteerimine ühtsete põhimõtete alusel.
 
Aruande eelnõud on tutvustatud valdkonda kureerivale abilinnapeale ja rahandusosakonna juhatajale. 
 
Sisekontrolliteenistus tänab antud tagasiside eest.
 
I Sissejuhatus
 
Auditi alus: Tartu linnapea 15.08.2018 käskkiri nr 84, millega kinnitati sisekontrolliteenistuse 
2018. a II poolaasta tööplaan.
  
Auditi läbiviijad: Tartu linnakantselei sisekontrolliteenistuse peaspetsialistid  Herdis Nuut ja Aune 
Visnapuu.
 
Auditi eesmärk: saada ülevaade tegevustest, mida finantseeritakse Euroopa Liidu vahenditest.  
  
Auditi ulatus: käesoleva Euroopa Liidu eelarveperioodi (2014–2020) projektid.
 
II Auditi metoodika
 
Auditi teostamisel kasutati  erinevaid meetodeid: 
- tutvumine valdkonda reguleerivate õigusaktidega;
- päringud andmebaasidest, sh Tartu Linnavalitsuse dokumendihaldussüsteemist GoPro (edaspidi 
GoPro), raamatupidamistarkvarast Axapta;
- tutvumine teemakohaste artiklitega;
- tutvumine teemakohaste uuringute/audititega.
 
III Taustainfo
 
Riigikontroll avaldas 30. novembril 2017 auditiaruande "Riigi ülesannete rahastamine Euroopa 
Liidu toetustest". Auditis on ära toodud Rahandusministeeriumi hinnang, et aastal 2021 algaval 
Euroopa Liidu eelarveperioodil on Eestil kasutada tõenäoliselt märkimisväärselt vähem toetusraha 
kui praegusel eelarveperioodil aastatel 2014–2020. Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise 
mõju arvestamata   kahaneb Eestile eraldatav raha hulk Rahandusministeeriumi esialgsel 
hinnangul kuni 40%. Ühendkuningriikide Euroopa Liidust lahkumine vähendab toetusi suure 
tõenäosusega veelgi.
 
Euroopa Liidu (EL) eelarvekava perioodiks 2021–2027 pole veel vastu võetud. Euroopa 
Komisjon avaldas oma ettepaneku Euroopa Liidu järgmise seitsmeaastase finantsraamistiku kohta 
2. mail 2018. Esialgses eelarvekavas on kavandatud omafinantseeringu kasv 15 protsendilt 45 
protsendile ning toetuste kogusumma vähenemine ühtekuuluvuspoliitika struktuurivahendite, st 
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF), Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) ja Ühtekuuluvusfondi 
toetuste lõikes. Kõiki valdkondi toetuse vähenemine ei puuduta, näiteks programmi Erasmus+ 
rahastamist plaanitakse järgmisel eelarveperioodil kahekordistada. Eesti osa tõukefondidest 
väheneb seoses sellega, et Eesti elatustase on tõusnud, ületades 75% ELi keskmisest 
sisemajanduse kogutoodangust. See on eelarvestamise piiriks, millest sõltub riigile eraldatav osa 
ELi eelarvest. Kui praegu saab Eesti iga makstud euro eest ELilt tagasi neli eurot, siis järgmisel 
perioodil saame tagasi vähem. Konkreetsetes numbrites loodetakse kokkuleppele jõuda 2019. 
aasta lõpuks (Euroopa Komisjoni pressiteade 4. detsember 2018).
 



Auditis ei käsitleta Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise 
süsteemi vahendeid, sest need ei kuulu ELi eelarvekava hulka ja on eraldi läbirääkimiste teema.
 
IV Üldinfo, tähelepanekud, järeldused, soovitused
 
Auditi käigus otsisime vastuseid järgmistele küsimustele. Millised kulud on Tartu linn teinud 
Euroopa Liidu vahendite toel? Millised praegu Euroopa  Liidu poolt finantseeritavad tegevused 
peaksid jätkuma ka järgmisel ELi eelarveperioodil? Mida ELi rahastuse oluline vähendamine või 
lõpetamine võiks kaasa tuua? Kas toetuste vähenemisega on eelarvestrateegias arvestatud?
 
Sisekontrolliteenistus kogus kokku andmed eelarveperioodil 2014–2020 osakondadele (sh 
allasutustele) ja linnakantseleile eraldatud toetuste kohta. Kasutasime selleks 
dokumendihaldussüsteemis GoPro olevaid välisprojektide andmeid ning raamatupidamistarkvara 
Axapta andmeid välistoetuste kohta. GoPro välisprojektide all kajastatakse lisaks Euroopa Liidu 
toetusrahadele ka muid projekte, näiteks Kultuurkapitali, Hasartmängumaksu Nõukogu ning 
Põhjamaade Ministrite Nõukogu poolt antud toetusi. Raamatupidamisprogrammis on kasutusel 
dimensioon "allikas", mille abil liigitatakse välismaist sihtfinantseerimist, eraldi "allika" koodid 
on olemas EL struktuurifondide (ESF, ERF, Ühtekuuluvusfond) kohta. Kontoplaanis on olemas 
eraldi välismaise sihtfinantseerimise kontod ning kõigil projektidega seotud kannetel on küljes 
projekti GoPro tunnuskood. Raamatupidamiskannetes kasutatav dimensioon "allikas" ei kajasta 
alati raha tegelikku päritolu. Osad riigi poolt eraldatavad toetused võivad sisuliselt olla ELi rahad, 
näiteks osa Tartu Kutsehariduskeskuse toetustest Haridus- ja Teadusministeeriumilt. Projektides 
partnerina osalemisel kajastub välismaine sihtfinantseerimine allikaga 39 "Muud välistoetused", 
kuigi tegu on tegelikult ELi struktuurifondide rahaga. Raamatupidamisarvestus vastab nõuetele, 
aga hoolimata kõigist erinevatest kasutatavatest tunnustest pole võimalik saada ühest kohast kätte 
terviklikke andmeid, kui palju linn on saanud erinevatest fondidest ELi raha. 
 
Olemasolevate GoPro ja raamatupidamisandmete põhjal saime ülevaate käimasoleva ELi 
eelarveperioodi rahastustest. See ülevaade ei ole eelnevas lõigus kirjeldatud põhjustelt täielik, aga 
kajastab siiski suurt osa ELi eelarvest saadud vahendeid. Alltoodud summad näitavad 2014–2020 
läbiviidud ja käimasolevaid projekte. Kindlasti lisandub veel projekte, sest eelarveperiood alles 
kestab ning eraldatavaid vahendeid saab kasutada 2023. aasta lõpuni. Tartu linnale on Euroopa 
Liidu fondidest käimasoleval eelarveperioodil 2014–2020 eraldatud toetusi kokku 49,1 miljonit 
eurot, sh Euroopa Regionaalarengu Fondist 25,6 miljonit, Ühtekuuluvusfondist 9,4 miljonit, 
Horisont 2020 programmist 5,4 miljonit, Euroopa Sotsiaalfondist 4,8 miljonit, programmist 
Erasmus+ 2,7 miljonit ja muudest fondidest 1,2 miljonit eurot.
 
Valdkonniti jagunevad ELi rahastused järgmiselt

Valdkond Toetuse summa
Transport 16 384 000
Hariduse investeeringuprojektid 12 908 450
Säästlik areng, targad lahendused 5 408 375
Hariduse projektid 5 251 654
Sotsiaalhoolekande investeeringuprojektid 4 409 116
Sotsiaalhoolekande projektid 1 419 395
Kultuurirajatised 624 975
Elamumajandus 550 000

Ettevõtlus 535 544
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 421 969
Terviseedenduse  projektid 307 802
Spordirajatised 282 584
Tehnovõrgud 203 252



Linnaplaneerimine 187 347
Noorsoo-, spordi- ja kultuuritöö projektid 122 775
Muud projektid 38 619

Kokku 49 055 857
 
Projektide toetused jagunevad osakondade kaupa järgnevalt:

Linnavarade osakond 18,1 miljonit eurot, 11 projekti. Suuremad projektid on: Raatuse kooli 
õppehoone rekonstrueerimine 4,64 miljonit eurot, omafinantseeringu määr 15%; Variku kooli 
õppehoone rekonstrueerimine 3,35 miljonit eurot, omafinantseeringu määr 37%; lasteaed 
Naerumaa rajamine 2,96 miljonit eurot, omafinantseeringu määr 15%; sotsiaalmajade 
rajamine 2,5 miljonit eurot, omafinantseeringu määr 57%; Maarja peremajade loomine 
Tarusse 1,7 miljonit eurot, omafinantseeringu määr 15%. Kõik loetletud projektid said toetuse 
ERFist.
Linnamajanduse osakond 16,3 miljonit eurot, 17 projekti. Suuremad projektid on: idapoolse 
ringtee 3. ehitusala 5,9 miljonit eurot, omafinantseeringu määr 15%; Tartu raudteejaama 
arendamine ja ligipääsetavuse suurendamine 2,88 miljonit eurot, omafinantseeringu määr 
21%. Mõlemad projektid said toetust Ühtekuuluvusfondist. Tartu rattaringlus 1,46 miljonit 
eurot, omafinantseeringu määr 15%; Ihaste kergliiklustee 1,08 miljonit eurot, 
omafinantseeringu määr 15%; Mõisavahe kergliiklustee 1,04 miljonit eurot, 
omafinantseeringu määr 39%, said toetuse ERFist.
Haridusosakond koos hallatavate asutustega 6,4 miljonit eurot, 130 projekti. Sealhulgas 
Tartu Kutsehariduskeskus (KHK) 3,97 miljonit eurot, 40 projekti; koolid ja lasteaiad 1,53 
miljonit eurot, 75 projekti; osakond ise 0,85 miljonit eurot, 5 projekti.
Linnakantselei 5,6 miljonit eurot, 5 projekti. Projekt SmartEnCity toetus 5,41 miljonit eurot, 
omafinantseeringu määr 18%, toetus saadi programmist Horisont 2020.
Sotsiaal- ja tervishoiuosakond 1,7 miljonit eurot, 12 projekti. 1,41 miljonit eurot saadud 
ESFist kuue projekti läbiviimiseks, omafinantseeringu määr 0% - 25% projekti kohta (ühel 
0%, ühel 10%, ühel 11%, kahel 15%, ühel 25%).
Ettevõtluse osakond 540,5 tuhat eurot, 6 projekti, omafinantseeringu määr 15%, ERF. 
Linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond 390,6 tuhat eurot, 2 projekti, 
omafinantseeringu määr 15%, ERF. 
Kultuuriosakond koos hallatavate asutustega 122,8 tuhat eurot, 13 projekti, omafinantseering 
10 projektil 0%, ühel 2%, ühel 16% ja ühel 23%, kõik toetused saadud programmist Erasmus+.
Avalike suhete osakond ning arhitektuuri ja ehituse osakond vaadeldaval perioodil 
projekte läbi ei viinud.

 
Rahandusministeerium prognoosib, et järgmisel ELi eelarveperioodil Eestile eraldatava raha hulk 
väheneb esialgsel hinnangul kuni 40%. Sellele hinnangule tuginedes võib teha järelduse, et Tartu 
linnale eraldatav raha hulk võib struktuurifondide osas väheneda suurusjärgus 16 miljonit eurot. 
Euroopa Regionaalarengu Fondi toetus võib väheneda 10 miljonit, Ühtekuuluvusfondi toetus 4 
miljonit ning Euroopa Sotsiaalfondi toetus 2 miljonit eurot. Lisaks tuleb arvestada suurema 
omafinantseerimise määraga.
 
Tartu linna eelarvestrateegia aastateks 2019–2022 
Eelarvestrateegia ütleb, et kohalike omavalitsuste üldiseks probleemiks on väike 
finantsautonoomia. Kohalikud omavalitsused saavad mõjutada vaid 17% oma tuludest, 83% 
otsustatakse keskvalitsuse tasandil. Kohalikud maksud moodustavad vaid 1% tuludest. 
Lähitulevikus on vajalik omavalitsuste finantsvahendite suurendamine läbi omavalitsuste 
rahastamissüsteemi muudatuste. Suur enamus investeeringuid tehakse omavahenditest ning 
saadavate toetuste arvel, toetuste põhiallikaks on Euroopa Liidu struktuuritoetused. Euroopa Liidu 
eelarveperioodil 2014–2020 saab Eesti struktuuri- ja investeerimisfondidest 4,4 miljardit eurot 
toetust. Järgneval, 2021. aastaga algaval Euroopa Liidu eelarveperioodil saab Eesti hinnanguliselt 
ligi 40% vähem toetusrahasid. See toob Tartule kaasa investeerimismahu kahanemise. Mitmete 
ELi toetustest osaliselt rahastatavate kohalike omavalitsuste teenuste osutamise kohustus tuleneb 



seadusest. Seega ei saa EL toetuse lõppedes nende osutamisest loobuda. Vajalikuks võib osutuda 
nende teenuste mahu vähendamine. Eelarvestrateegias on arvestatud võimalusega, et uuel 
Euroopa Liidu eelarveperioodil võib eeldada struktuurifondide toetuste olulist vähenemist. 
Selleks, et vältida investeeringute mahu järsku langust, kasvab investeerimine linna 
omavahenditest. 
 
Sisekontrolliteenistuse arvates ei pruugi Euroopa Liidu toetuste asendamine omavahenditega olla 
samas suurusjärgus võimalik ning sellises mahus investeeringuid pole edaspidi võimalik teha. 
Struktuuritoetuste vähenemine järgmisel ELi eelarveperioodil mõjutab linnaeelarvet  oluliselt.
 
Riigikontrolli audit "Riigi ülesannete rahastamine Euroopa Liidu toetustest"
Riigikontrolli auditis on ära toodud ministeeriumite hinnangud praegu Euroopa Liidu toetustest 
finantseeritavate valdkondade rahastamisvajaduse kohta järgmisel ELi eelarveperioodil (2021–
2027). Riigil on ülesandeid ja tegevusvaldkondi, mille rahastamiseks on kasutatud osaliselt ELi 
toetusraha. Näiteks riigi teedevõrgu arendamist finantseeritakse aastatel 2014–2020 ca 85-90% 
ulatuses ELi toel. Ettevõtluse ja regionaalarengu rahaline toetamine toimub ca 85-90% ulatuses 
ELi fondidest. 
 
Järgnevalt vaatleme Tartuga seotud valdkondi, mida ministeeriumite hinnangul ELi rahastuse 
vähenemine võib puudutada.
 
Sotsiaalministeeriumi hinnangu kohaselt on ELi toetustest rahastatud osaliselt (ELi raha osakaal 
85%) järgmiseid kohalike omavalitsuste teenuseid. 

Tugiteenused puudega lastele. Selles valdkonnas rahastamisvajadus pigem kasvab. 
Sellise sisuga projekte projektide andmebaasis ega raamatupidamises välismaise 
sihtfinantseerimisena ei kajastu. Linnavalitsuse poolt 2018. aasta mais revisjonikomisjonile tehtud 
ülevaates on järgmine selgitus: Sotsiaalkindlustusamet pakub ESF meetme "Tööturul osalemist 
toetavad hoolekandeteenused" raames raske või sügava puudega lastele üle Eesti tugiisiku, 
lapsehoiu- ja sotsiaaltransporditeenust. Samu teenuseid pakub juba pikaajaliselt enne ESF meetme 
rakendamist ka Tartu linn. Peredel on võimalik kasutada samaaegselt nii Tartu linna kui ka 
Sotsiaalkindlustusameti teenuseid. ESF meede lõpeb 31.12.2020 ning seejärel tuleb arvatavasti 
puuetega lastele teenuste osutamine kohustusena kohalikele omavalitsustele, kuna KOKSi 
kohaselt on vastav funktsioon kohalike omavalitsuste kanda.

Lapsehoiu kohtade loomine. Täiendavat rahastamisvajadust hetkel ei ole.
Läbiviidud projekt "Täiendavad lapsehoiukohad Karoliines ja Rukkililles", toetus 597 570  eurot, 
tagasimakse projektis teenitud puhastulu tõttu 123 900 eurot, Euroopa Sotsiaalfond, 
omafinantseering 25%. Käimasolev projekt "Uued eriilmelised lapsehoiukohad Tartu Lasteaias 
Annike", planeeritud toetus 17 640 eurot, Euroopa Sotsiaalfond, omafinantseering 25%. 

Hoolekande teenused eakatele ja erivajadustega inimestele. Selle valdkonna 
rahastamisvajadus pigem kasvab.

Käimas on projekt "Koduteenuse arendamine ja pakkumine Tartu linnas", Euroopa 
Sotsiaalfond,   planeeritav toetus 299 792 eurot, omafinantseering 25%. SA-le Vaimse Tervise 
Hooldekeskus (VTHK) eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust 686 313 eurot, toetuse 
määr 85%, omafinantseering 15%. VTHK ostab kolm maja 22-le erihooldusteenuse kasutajale 
Tartu linna territooriumil ja ühe elamispinna kogukonnas elamise teenuse tarbeks.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine. 
Läbiviimisel on projekt "Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine". Võimalik toetus 
902 560 eurot (85% kogukuludest), omafinantseeringu määr 15% ehk 159 275 eurot. Ette on 
nähtud 179 eluruumi kohandamine. Praegu käib esimene osa projektist, mille raames on kavas 
kohandada kuni 40 eluruumi,   toetus 211 241 eurot, omafinantseering 15%, ERF. Peale 2023. 
aastat kavatseb linn jätkata puuetega inimeste kodude kohandamist vajaduspõhiselt ca 20 
eluruumi aastas. Projekti raames kohandatakse ca 36 eluruumi aastas.

Asendushoolduse teenuse arendamine, tugiteenused vanglast vabanenutele, toiduabi 
ostmine ja jagamine. Nende valdkondade projekte linna projektide andmebaasist ei leidnud.



 
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hinnangu kohaselt on ELi toetustest rahastatud 
osaliselt järgmiseid omavalitsuse teenuseid. 

Transpordivaldkond, sh lennujaamade investeeringud, ühendusvõimaluste parandamine 
ühistranspordipeatustes, teede rekonstrueerimine või uuendamine, uute teede ehitamine. 
Transpordivaldkonna rahastamise vähenemisel on tagajärjeks teede ja raudteevõrgu kvaliteedi 
halvenemine. 

Selle valdkonna projektide planeeritav toetus on 16,4 miljonit eurot, transpordivaldkonna projekte 
on eelarveperioodil 2014–2020 käimas või läbiviidud 18. Enamuse projektide omafinantseeringu 
määraks on 15% (13 projekti), maksimaalne omafinantseering on 50% (2 projekti). Idapoolse 
ringtee 3. ehitusala toetus Ühtekuuluvusfondist on 5,9 miljonit eurot, omafinantseering 15%. 
Kergliiklusteede ehitamine on saanud 8 projekti raames ERFi toetust 5,12 miljonit eurot, kuue 
projekti omafinantseeringu määr 15%, ühel projektil 39% ja ühel 44%. Tartu raudteejaama 
arendamiseks on eraldatud Ühtekuuluvusfondi toetus 2,88 miljonit eurot, omafinantseering 21%. 
Jalgrattaliikluse arendamise toetus ERFist 1,46 miljonit eurot, omafinantseering 15%. Muude 
transpordivaldkonna seitsme projekti toetus on kokku üks miljon eurot, ERF, omafinantseering 
viiel projektil 15%, kahel 50%. 

Ettevõtluse toetamine. Paljud ettevõtluse toetustegevused sõltuvad praegu 90% ulatuses ELi 
rahast.

Ettevõtluse osakonna projektidele on ERFist eraldatud toetust 535 544 eurot, omafinantseeringu 
määr 15%.

Turismi edendamine sõltub suuresti ELi toetustest. 
Selle valdkonna projekte linna projektide andmebaasist ei leidnud. 

IT-valdkond. IT-valdkonna puudulik rahastamine võib viia e-teenuste kvaliteedi languseni 
või halduskoormust vähendavate teenuste ebapiisava arendamiseni. 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia  valdkonna neli projekti on saanud toetust 421 969 eurot, 
omafinantseeringu määr kolmel projektil 15% ja ühel 50%.

Loomemajanduse rahastamine toimub praegu suures osas ELi vahendite abil. 
SA Tartu Loomemajanduskeskusele eraldati Euroopa Regionaalarengu Fondist projektile "Tartu 
LMK inkubatsioon 2015–2017" toetust 200 524 eurot, omafinantseering 25%. Buildit Creative 
OÜ-le (linna osalus OÜ-s 20,3%) on ERFist eraldatud toetust 212 250 eurot Buildit Creative 
programmi läbiviimiseks, omafinantseering 25%.
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul on rahastuse vähenemise korral peamiseks 
probleemiks hariduse kvaliteedi langus kõikidel haridustasemetel. Samuti mõjuks rahastuse 
vähenemine pärssivalt elukestva õppe arengule. Järgmisel eelarveperioodil on võetud suund 
suurendada omavalitsuste vastutust haridustegevuste ülevõtmisel ja rahastamisel. Eelkõige jääb 
omavalitsuste ülesandeks koolivõrgu korrastamine, haridustugiteenuste ja riskirühmadele 
tugiteenuste pakkumine. Samuti koolide taristu, IKT-seadmete haldamine ja loova digiõppevara 
edasiarendamine.
 
Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangu kohaselt on haridusvaldkonnad, mille rahastamise 
vähenemine mõjutab omavalitsusi järgmised.

Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine. 
Rahastamisvajadus kasvab. 

Raatuse kooli õppehoone rekonstrueerimine, ERFi toetus 4,65 miljonit, omafinantseeringu määr 
15%. Variku kooli õppehoone rekonstrueerimine, ERFi toetus 3,35 miljonit, omafinantseeringu 
määr 37%.

Uuendusliku õppevara edasiarendamine.
Digitaalse õppevara arendamine KHK-s, ESFi toetus 422 605 eurot, omafinantseeringu määr 0%.
Muude projektide toetus 408 347 eurot, sh programm Erasmus+ 257 925 ja ESF 150 422 eurot, 
omafinantseeringu määr 0%.



Haridustugiteenuste (karjääri- ja õppenõustamine) arendamine ja kättesaadavus. 
Teenuste vähenemisel võib suureneda koolist väljalangevus, madala haridustasemega noorte 
arv, sotsiaalteenuste vajadus ja ka struktuurne tööpuudus. 

Selle valdkonna projekte linna projektide andmebaasist ei leidnud.  
Õpetajate ja haridusasutuste juhtide koolitus. ELi toetuste vähenemine mõjutab õpetajate 
ja haridusasutuste juhtide täiendusõpet.

Käesoleval eelarveperioodil on 44 koolitusprojektile toetusi saadud 1,1 miljonit eurot, sh 
Erasmus+ programmist 990 300 eurot ning ESFist 106 200 eurot. SA Innove kaudu on õpetajatel 
võimalik osaleda ka paljudel tasuta koolitustel.

Koolide IKT taristu. Vajab pidevaid investeeringuid.  
HITSA projekt "Põhikoolide digitaristu täiendamine", ESFi toetus 295 710 eurot, 
omafinantseeringu määr 15%.

Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse. Selle valdkonna projekte 
linna projektide andmebaasist ei leidnud. 

 
Linnavalitsuse poolt 2018. aasta mais revisjonikomisjonile tehtud ülevaade haridusvaldkonna 
kohta ütleb järgmist: KHK eelarve koosneb pea täies ulatuses Haridus- ja Teadusministeeriumi 
eraldatud toetusest, millest osa on tõenäoliselt ESFi vahendid. ESFi rahadel on olnud suur osakaal 
viimaste aastate lasteaedade ja koolide suurematel renoveerimistel. Hariduse valdkonnas on ESFi 
rahadest rahastatud riiklikul tasandil Rajaleidja keskused, nende kadumine rahastamise 
lõppemisel võib tuua Tartu linnale lisakohustusi.
 
Riigikontrolli auditis ära toodud kohalike omavalitsuste tegevusvaldkonnad, mida Euroopa Liidu 
poolne rahastamise vähenemine enim mõjutab on kokkuvõtvalt järgmised: transpordivaldkond 
(näiteks teede rekonstrueerimine, kergliiklusteede ehitamine), koolide kaasajastamine, hoolekande 
teenused eakatele ja erivajadustega inimestele, tugiteenused puudega lastele, haridustugiteenuste 
arendamine, elukestva õppe arendamine, koolide IKT-seadmete haldamine ja digiõppevara 
edasiarendamine, ettevõtluse toetamine, turismi edendamine, infotehnoloogia valdkonna 
arendamine, loomemajanduse arendamine.
 
Toetused teistele organisatsioonidele
Eelarveperioodil 2014–2020 on www.struktuurifondid.ee olevate andmete alusel toetusi eraldatud 
paljudele Tartu linnas tegutsevatele organisatsioonidele. Toetusi on eraldatud kokku 107,92 
miljonit eurot, ERF 103,48 miljonit, ESF 3,56 miljonit ja Ühtekuuluvusfondist 0,87 miljonit eurot.
 Näiteks Tartu Ülikoolile on Euroopa Regionaalarengu Fondist eraldatud 75,98 miljonit eurot ning 
Euroopa Sotsiaalfondist 2,27 miljonit eurot 52 projektile.   Eesti Maaülikoolile on eraldatud 
struktuuritoetusi 10,5 miljonit eurot.   ERFist on vähemalt miljon eurot toetust eraldatud 
järgmistele projektidele: OÜ-le Tartu Kesklinna Perearstikeskus esmatasandi tervisekeskuse 
rajamiseks Tartu kesklinna 3,1 miljonit eurot, AS-le Tarmeko Spoon 2 miljonit eurot 
investeeringuteks tootmisprotsessi ressursitõhususse, AS-le Milrem 2 miljonit eurot 
kaugjuhitavate sõidukite arendamiseks, AS-le Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia 
Arenduskeskus 1,3 miljonit eurot tehnoloogia väljatöötamiseks, OÜ-le Anne Medical üks miljon 
eurot Annelinna tervisekeskuse rajamiseks. Lisaks on Ühtekuuluvusfondist korteriühistutele 
korterelamute rekonstrueerimiseks eraldatud 17,6 miljonit eurot, keskmine toetuse määr ca 40% 
kogukuludest. 
 
Toetuste vähenemise tõttu väheneb ka muude organisatsioonide poolt Tartu linnas läbiviidavate 
projektide toetusrahade suurus, mis võib kaasa tuua töökohtade ja investeeringute vähenemise 
Tartu piirkonnas. 
 
Lisaks on struktuuritoetuste abil ellu viidud ka Tartut mõjutavaid infrastruktuuriprojekte, näiteks 
raudtee rekonstrueerimiseks Tapa-Tartu lõigul sai Eesti Raudtee AS Ühtekuuluvusfondist toetust 
21,2 miljonit eurot. Maanteeamet on Ühtekuuluvusfondi toel rekonstrueerinud Tallinn-Tartu 
maanteed 14,8 miljoni euro eest ning Tartu läänepoolset ümbersõitu 4,1 miljoni euro eest. 



 
Toetuse tagasinõudmise risk
Struktuuritoetustega kaasneb toetuste tagasinõudmise risk. Euroopa Komisjoni poolt kehtestatud 
reeglid on muutunud järjest täpsemaks ja tagasinõude võib tuua ka väike viga riigihankes. Ühtlasi 
on muutunud rangemaks reeglite tõlgendamine.
 
Veebilehe www.struktuurifondid.ee andmetel on Tartu Linnavalitsus toetuste kasutamisel 
avastatud rikkumiste tõttu pidanud tagastama 159224,62 eurot eelarveperioodi 2007–2013 toetusi. 
Käimasoleval eelarveperioodil 2014–2020 on sama veebilehe andmetel tagasinõudeid esitatud 
summas 5812,75 eurot. Kõige sagedamini oli probleeme hankereeglitega, järgnevad tagasinõuded 
mitteabikõlblike kulude eest. Pooleli on vaidlus Idaringtee kolmanda etapi hanketingimuste sätete 
üle, mis võib kaasa tuua kuni 480 000 euro suuruse tagasinõude.
 
Muud tähelepanekud
Välisprojektide dokumentide jaoks on GoPros eraldi alamjaotus "välisprojektid", sinna alla on 
võimalik koondada kõik projektiga seotud dokumendid. Kõigil projekti arvetel on küljes projekti 
tunnus ja eraldi sari 6-5.8 "Välisprojektidega seotud raamatupidamisdokumendid".  
 
Välisprojektidega seotud dokumente kajastatakse GoPros väga erinevalt. Mõne projekti puhul on 
olemas kõik dokumendid, mõne puhul ei ole mitte ühtegi dokumenti ega viidet. Osad dokumendid 
on dokumendihaldussüsteemis olemas, aga puudub viide projektikaustale. Välisprojektide 
andmed dokumendihaldussüsteemis ei ole piisavad, et tagada projektiga mitteseotud isikutele 
võimalus tagantjärele läbiviidud tegevustest aru saada või vastata väliste kontrollide 
arupärimistele.
 
Ettepanek: Korraldada välisprojektide dokumenteerimine ühtsete põhimõtete alusel.
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