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Tere, head kuulajad! 

On suur au tervitada teid Eestis esimest korda toimuval laiemal majandusjulgeoleku 

teemalisel konverentsil. Oleme varem koos istunud ja arutanud küll majanduskuri-

tegevuse teemadel, kuid arvestades praegust julgeolekuolukorda on hea meel tõdeda, et 

suudame vaadata maailma laiemalt ja keskenduda ka julgeoleku majanduslikule tahule.  

Aastaid on Eestis arendatud tarbimisühiskonda, kus arusaadavalt on eesmärgiks suur 

sissetulek, kiire raha ja õhuke riik. Seda kõike peabki toitma hästi toimiv majandus-

keskkond. Siin tekibki meil suur probleemküsimus, mis piirini oleme nõus silmi kinni 

pigistama ja majandustulemusi kasvõi kunstlikult taga ajama või kus on piir, kust 

tajume, et õhukesest riigist ei piisa – riik peab jõuliselt sekkuma ja tagama turvalise 

majandusjulgeoleku maastiku. Minu esmane seisukoht on siin koheselt, et riik peab 

olema eestvedajaks ja ka õhuke riik ei tohi panustada ainult minimaalselt, vaid peab 

seda tegema alati maksimaalselt. Majandusjulgeolekut pean omakorda osaks  

sisejulgeoleku tagamise küsimusest ja siinkohal leian, et peame tagama Eesti kodaniku 

jaoks üldise turvalise keskkonna. 

Olen igati nõus toetama väidet, et olulist majanduskeskkonna halvenemist saab ja tuleb 

pidada julgeolekuriskiks. Majanduskeskkonna ning majandusstabiilsuse oluline halvene-

mine võib endaga kaasa tuua ulatuslikud negatiivsed mõjud nii ettevõtjatele kui ka kogu 

elanikkonnale ning see omakorda toob kaasa mitmeid uusi, sealhulgas sotsiaalseid ja 

julgeoleku alaseid probleeme.  

Laiemas pildis ei saa me majandusjulgeolekut aga vaadelda ära lõigatud süsteemina. See 

on mõeldav küll teoorias, aga praktilise inimesena soovin ikka jõuda käega katsutavate 

lahendusteni, mis arvestavad pärismaailma keerukust. 

Edasistes aruteludes tulekski meil kõigil jooksvalt mõelda sellest, et kaasaegne maailm 

on kohati üks suur avatud ühiskond. Nii nagu pea kõik meie eluvaldkonnad, nii on ka 

majandustegevus suuresti kolinud digitaalmaailma, internetiavarustesse. See on ühelt 

poolt positiivne, kuid ei tohi märkimata jätta sellega kaasnevaid ohtusid. Oleme ennast, 

mõni sellest rohkem, mõni vähem teadlikumalt, avanud küberriskidele.  

Seda samust sõltuvust infotehnoloogiast on meie ümber rohkem kui me esmapilgul 

arvata oskaksime ning see mõjutab ka majanduse julgeolekut. Väga paljusid elektrooni-

lisi teenuseid tuleks pidada kriitiliseks või elutähtsaks ning nende katkemine omab 

kindlasti otsest mõju majandusele. Võtamegi elulisi näiteid meie igapäevast: meie endi ja 

ettevõtjate vara liigub online-panganduse kaudu, meie kindlus õigussuhetest sõltub 
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kannetest e-registrites ja veelgi laiemalt, meie majandus sõltub suuresti andmetest, 

mille saame ainult Interneti teel. Ei saa ju otsust teha kui ei ole teavet! 

Mõtelgem, kui e-teenused katkevad näiteks nädalateks ning selle aja jooksul ei ole 

võimalik saada juurde pangaandmetele või andmetele riigi erinevates registrites, siis ei 

ole vist vaja väga palju kujutlusvõimet selleks, mis võib juhtuda. E-riigi mugavusega  

kaasnevad kahjuks aga ka erinevad riskid, millega meil tuleb leppida, ning meil tuleb 

teha enda poolt kõik, et need ei realiseeruks. Selles osas saame öelda, et Eesti on endale 

selgelt võimalikke riske teadvustanud ning võtnud tarvitusele meetmeid võimalike 

ohtude ärahoidmiseks. Riigi esmaseks ülesandeks peabki olema võimalikult tugeva ja 

ohutu ettevõtluskeskkonna toimimise tagamine.  

Eelneva pinnalt viiksingi tähelepanu ühele uudsele lahendusele, mis võib omada mõju 

nii majanduskeskkonnale kui ka majandusjulgeolekule. Selleks on e-residentsus. See on 

täiesti uus õiguslik olukord nii Eesti kui ka välisriikide ettevõtjatele. E-residentsuse 

puhul on oluline teadvustada lisaks võimalustele ka ohud, mida selline virtuaalne 

identiteet endaga kaasa toob. Lahenduste pakkumine, mis hõlbustaks e-residentidel 

asutada Eestis äriühinguid ja neid juhtida ilma, et juhtorganite liikmed tegelikult Eestis 

resideeruksid, samas tagada võlausaldajatele kaitse ebaausate ettevõtjate eest ning teha 

seda nii, et riigi ega teiste ettevõtjate halduskoormus oluliselt ei suureneks, on meie 

jaoks tõeline väljakutse.   

Kindlasti oleks siinkohal äärmiselt kasulik ka seda teemat paneeldiskussioonides 

laiendada ning kuulda, mida Teie sellest ootate ning kus Teie siin majandusjulgeoleku 

tagamiseks võimalusi, või vastupidiselt, ehk ohte näete. 

Tagamaks, et järgnevad arutelud ja diskussioonid saaksid arvestada ka üldisemate 

õiguskorras toimivate muudatustega, annan Teile ka ülevaate Justiitsministeeriumi 

pädevuses olevatest küsimustest. 

Ettevõtja jaoks on oluline kogu nii-öelda ettevõtte elutsükkel alates asutamisest kuni 

äritegevusest väljumiseni. Ettevõtte asutamine on Eestis lihtne ning seoses eelmainitud 

e-residentsusega aina lihtsamaks muutub. Sama kindel ja lihtne peab olema ka õiguslik 

raamistik ettevõtluses tegutsemise ajal. Siinkohal oleme panustanud sellesse, et 

kohtumenetlus muutuks tõhusamaks, oluliselt oleme vähendanud kohtumenetlusele 

kuluvat aega, seega saab ettevõtja probleemide ilmnemisel oluliselt kiiremini tagasi 

õigusrahu. Siit edasi on vaja tõhustada ka täiemenetlust, et tehtud kohtulahendid 

saaksid täidetud. Palju on räägitud elatise nõuete sissenõudmise tõhustamisest, kuid 

neid samu norme võime tulevaselt mõelda ju rakendada ka teiste võlgnike suhtes.  

Meil on valminud tegevusprogramm „Ettevõtja õigus 2“. Tegevusprogramm kaardistab 

olulisemad valdkonnad, mille paremaks toimimiseks riik lähiaastatel panustab. Olgu 

siinkohal mainitud ka ühinguõiguse revisjon. Revisjon heidab värske pilgu sellele, 

millised peavad olema ühingute juhtimisstruktuurid, selle toimimine üldiselt ja näiteks 

otsuste vastuvõtmise kord. Aastatest 1995 ja 1996 pärit ühinguõiguse seadused ei 



3 
 

arvesta tänase muutunud majandusolukorraga. Näiteks on tänapäeval sotsiaalne 

ettevõtlus tavapärane, kuid mittetulundusühingute seaduse valmimise ajal peeti silmas, 

et mittetulundusühingud moodustavad mõne hobiga tegelevad asjahuvilised.  

Tegevuskavas on ära markeeritud ka konkurentsiõigus, maksundus ning mitmed muud 

ettevõtjate jaoks olulised teemad. Muuhulgas ka riigihangete regulatsiooni edendamine 

selliselt, et riigil oleks võimalus riigihangete kaudu innustada ettevõtteid kasutama uusi 

tehnoloogilisi lahendusi. Plaanis on ka maksejõuetuse õiguse revisjon. Äritegevuse 

lõpetamine olukorras, kus majandustegevus puudub, peab olema võlausaldajatele 

võimalikult valutu.  

Viimaks soovin tähelepanu pöörata majanduskuritegevusele. Eks ka majanduse ja 

kuritegevuse vahel on näha selget sidusust. Kui majandus on tõusus ja läheb hästi, siis 

on ka nii-öelda võimaluste põhist kuritegevust palju ehk teisisõnu, mis laokil, see 

üritatakse ära võtta. Kui aga majanduses on rasked ajad ja hõlpsat tulu keerukam kokku 

riisuda, siis on ka kuriteod läbimõeldumad ning motiveeritumad. Igal juhul peab võitlus 

majanduskuritegevusega olema tõhus, kiire ning viima seatud sihtideni. Majandusjulge-

oleku tagamiseks saame omalt poolt anda suure panuse just pädevate menetlejate ja 

toimiva süsteemi kaudu. 

Kui näiteks varguse tulemusel saab kannatada üks konkreetne isik või ettevõte, siis 

majanduskuritegudega tekitatud kahju mõjutab suuremal või vähemal määral meid 

kõiki. Sellest, kui edukalt suudetakse võidelda selle üha enam organiseeritud kuri-

tegevustki peibutava valdkonnaga, sõltub paljuski ka riigi kui terviku heaolu ja mõistagi 

ka maksukeskkond. Finantssektoris toimepandud mastaapne pettus võib kaasa tuua 

üleilmse majanduskriisi – seda oleme lähiminevikust päris valusalt õppinud.  

Kriminaalmenetluse süsteemsusest rääkides on selge, et riik peab suutma võidelda 

majanduskuritegevusega tõhusalt ega tohi lasta tekkida ebaausal konkurentsieelisel. 

Menetluse tõhustamisel parafraseeriksin klassikuid – teeme vähem, kuid teeme hästi. 

See tähendab, et alustame pigem vähem kriminaalmenetlusi, kuid viime need läbi 

kiiresti ja põhjalikult, tagame kvalifitseeritud menetlejad ja kiire kohtumenetluse, et teo 

ja karistuse vahele ei jääks üleliia pikk aeg.  

Tasakaalu leidmine selles küsimuses, et uuritaks neid asju, mida peaks uurima, on 

keeruline, ja menetlejal on siinjuures vastutusrikas roll. Sageli on ka ootused menetlejale 

vastukäivad – ühelt poolt eeldatakse, et politsei ja prokuratuur aitavad kõiges ja kõikjal 

ning leitakse, et menetlus on saamatu; teisalt heidetakse ette liigset sekkumist 

majandustegevusse ja igapäevaellu. Selleks et see tasakaal oleks õiges kohas, peab meil 

olema hea õigusraamistik ning võimekad menetlejad.  

Justiitsministeeriumil on plaanis algaval aastal läbi viia majanduskuritegude menetlus-

praktika põhjalik analüüs. Teadvustame, et ressursside küsimus seda liiki kuritegude 

puhul on äärmiselt oluline – kui politseis loodi hiljuti majanduskuritegudega 

võitlemiseks keskne üksus ja samuti on riik viimastel aastatel panustanud kohtureformi, 
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siis järgmisena tuleb üle vaadata prokuratuuri ressursid. Selle kõrvalt pean aga 

äärmiselt oluliseks, et sisejulgeolekuvaldkonnas tegutseksid motiveeritud ametnikud 

ning selleks on vaja neile anda ka tugevad sotsiaalseid garantiid. Olen seda ka varem 

rõhutanud, et muuhulgas räägime siin kõigi sisejulgeolekuvaldkonna töötajate 

miinimumpalga tõusust. 

Teisalt alustame järgmine aasta kriminaalmenetluse revisjoniga. Kriminaalmenetluse 

revisjoni eesmärk on ühtlustada seda olukorda, kus me praegu oleme, kus meie 

menetlus on nagu üks vildakas maja nõukogudeaegse vundamendi, saksa seinte ja 

ameerikaliku võistleva katusega. Me peame jõudma ladusa menetluseni, kus tegevusi ei 

dubleerita ning tarbetut bürokraatiat on üha vähem.  

Oluline ei ole aga üksnes see, kui võimekas on meie kriminaalpolitsei ja justiitssüsteem, 

vaid kõik isikud. Ka ettevõtjad saavad ise päris palju ära teha selleks, et nad ei satuks ei 

kuriteo ohvriks ega kaasosaliseks. Ettevõttes peab  olema tagatud piisav kontrollimeh-

hanism – on see siis sisekontroll, riskihindamine, sõltumatu audit või muud sellist. 

Riskidest ülevaate omamine ning nende igakülgne teadvustamine on eelduseks nende 

maandamiseks vajalike meetmete väljatöötamisel ning rakendamisel.  

Kui nii-öelda igapäevakuritegude osas mõtleme juba tihti reageerimise asemel kuriteo-

ennetusele, siis peaksime seda sagedamini tegema ka majanduskuritegude puhul. Riigi, 

teiste ettevõtjate ja klientide petmine ning altvedamine ei peaks olema lihtsama vastu-

panu teed minek. Preventsiooni esmasel, ühiskondlikul tasandil on Eesti majandus 

majanduskuritegude eest ehk isegi paremini kaitstud kui paljud teised riigid. Avatud ja 

läbipaistev majandus koos ühtselt hallatavate elektrooniliste süsteemidega tekitavad 

usaldust.  

Samuti peame mõtlema, kas kõik täna kuriteona määratletud rikkumised seda väärivad. 

On teada tõsiasi, et ebapiisavat preventsiooni ei saa asendada uute repressioonidega.  

Majandusjulgeoleku tagamine on seega kogu ühiskonna kätes. Riik peab tagama 

eesmärgistatud reeglistiku, tugeva järelevalve ning toimivad kaitse- ja sekkumismehha-

nismid. Ettevõtjad peavad käituma hoolsalt, olema ka ise valvsad ning tähelepanelikud. 

Ja kokkuvõttes saame tugeva majandusjulgeoleku tagada, kui me teame, et kogu 

komplektis on meie riik hooliv ja panustab ka üldiselt julgeolekusse – ei ole olemas 

eraldiseisvat majandusjulgeolekut, vaid on põimunud julgeolekupakett, mis peab 

omavahel haakuma ja toimima. 

Head kuulajad, soovin Teile edu ning sisukat ja harivat konverentsipäeva! 


