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ASI: Veeteenuse hinna reguleerimine Eestis 
 
 
Edastan Eesti Vee-ettevõtete Liidu (EVEL) memorandumi (edaspidi Memo) 
veeteenuse hinna reguleerimisest Eestis. 
 
Memos on analüüsitud Eestis kehtivat õigusraamistikku veeteenuse hinna reguleerimisel 
ning esitatud ettepanekud regulatsiooni muutmiseks.  
 
Omavalitsuste ning vee-ettevõtete killustatus ei loo piisavalt häid eeldusi jätkusuutliku 
ja tasakaalustatud veeteenuse osutamiseks üle Eesti. Hea vee-ettevõtluse regulatsioon 
peab omama terviklikku, tasakaalustatud ja selget visiooni ning suutma seda 
ühiskonnale arusaadavalt esitada ning elluviia. Meie hinnangul kehtival regulatsioonil 
puudub selline visioon ning toimemehhanism. Tänane regulatsioon ei taga 
jätkusuutlikku veeteenuse osutamist nii, et tarbija saaks ühtse kõrge kvaliteediga teenust 
vastuvõetava hinnaga ja keskkonnahäiring oleks minimiseeritud.  
 
Käesolevaga taotleme töörühma ellukutsumist, kus oleks esindatud kõik huvirühmad. 
Töörühma eesmärgiks oleks kehtiva regulatsiooni analüüsimine ja 
muudatusettepanekute esitamine Valitsusele. Meie poolt edastatud Memo võiks olla 
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üheks alusdokumendiks. Töörühma juhtimine peaks olema võimalikult erapooletu ning 
arvame, et selle rolli võiks võtta Rahandusministeerium. 
 
Vastame meelsasti kõigile küsimustele ja jääme ootama Teie tagasisidet. 
 
 
Lugupidamisega 
 
/allkirjastatud digitaalselt/ 
 
Vahur Tarkmees 
tegevdirektor 
Eesti Vee-ettevõtete Liit 
 
 
Lisa: EVEL memorandum veeteenuse hinna reguleerimisest Eestis 
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Dokumendi)liik:)Memorandum!! ! ! ! ! ! ! 16.10.2013)
Dokumendi)staatus:!AVALIK!
 

Veeteenuse hinna reguleerimine Eestis 

1. Sissejuhatus 
 

Struktuuritoetuste (nt ISPA, ÜF, edaspidi ST) ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) 
Keskkonnaprogrammi toetuste abil on möödunud 12 aasta jooksul tehtud veemajanduse ettevõtete 
taristutesse suuremahulisi investeeringuid. Näiteks ST 2007—2013 perioodi raames toetatakse 
investeeringuid hinnanguliselt kokku 550 miljoni EUR ulatuses, sellest rahastatakse Euroopa Liidu 
struktuuritoetustega ca 80% ulatuses. Esialgsel hinnangul on EL direktiivide nõuete täitmiseks vajalik 
rakendada pärast ST 2007—2013 perioodi toetussummade kasutamist täiendavalt 350—400 miljonit 
EUR, mida planeeritakse osaliselt rahastada ST 2014—2020 perioodi rakenduskava ja 
Keskkonnaprogrammi allikatest. Sellises mahus riiklik rahastamine on vajalik, et võimaldada Eesti 
veemajanduse kestlikku arengut.  
 
Riiklik toetus antakse vee-ettevõtjale tagastamatu abina, mistõttu veeteenuse tarbija ei ole kohustatud 
täies ulatuses osalema elluviidavate investeeringute rahastamises. Saastaja maksab printsiibi kohaselt 
on veeteenuse tarbija kohustatud tasuma pakutava veeteenuse eest sellist tasu, mis võimaldab 
jätkuvalt tagada teenuse osutamist. Selle tasuga peavad olema kaetud jooksvad kulud, võetud laenude 
tagasimaksed ning loodud võimalus vähemalt osaliselt akumuleerida rahalist reservi tulevaste 
investeeringukohustuste täitmiseks. Eraldi analüüsimist vajaks küsimus, kas vee-ettevõte peaks 
maksma omanikele dividende. 
 
Erinevates Euroopa ja maailma riikides on need küsimused lahendatud erineval viisil, sõltuvalt sellest, 
milline on väljakujunenud majanduslik olukord riigis tervikuna, ja kes on vee-ettevõtete omanikud. 
Maailmapank (The World Bank) käsitleb oma kodulehel http://www.worldbank.org/water 
veemajanduse reguleerimist ja veeteenuse hindade kujundamise erinevaid viise erinevates riikides. 
 
Käesolev memo on valminud EVEL juhatuse ja EVEL veeteenuse hinna regulatsiooni töörühma 
(VHT http://www.evel.ee/organisatsioon/tooruhmad/ ) eestvedamisel ning EVEL liikmete osalusel 
perioodil mai 2012 kuni oktoober 2013. Memo koostamisel küsiti arvamust Keskkonnaministeeriumi 
ja KIK-i esindajatelt. Memo eesmärgiks on analüüsida Eestis kehtivat õigusraamistikku veeteenuse 
hinna reguleerimisel ning esitada ettepanekud regulatsiooni muutmiseks. 
 

2. Ülevaade Eestis hetkel kehtivast veeteenuse hindade kujundamist reguleerivast 
õigusraamistikust 

 
Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniseaduse (ÜVVKS) § 14 lg 2 kohaselt peab olema veeteenuse hind 
kujundatud selliselt, et vee-ettevõtjal oleks võimalik tagada: 

1) põhjendatud tegevuskulude katmine; 
2) investeeringud olemasolevate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniteenuste jätkusuutlikkuse 

tagamiseks; 
3) keskkonnanõuete täitmine; 
4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine; 
5) põhjendatud tulukus vee-ettevõtja poolt investeeritud kapitalilt; 
6) ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni, sh sademeveekanalisatsiooni arendamine vastavate 

arengukavade (ÜVVKS § 4) alusel. 
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ÜVVKS § 14 lg 9  täpsustab, et veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud põhimõtted koostab ja 
avalikustab oma veebilehel Konkurentsiamet (KA). 
 
ÜVVKS § 16 lg 9 ja 10 alusel on majandus- ja kommunikatsiooniminister 02.11.2010 (jõustunud 
08.11.2010) välja andnud määruse nr 5 „Veeteenuse ajutise hinna kehtestamise kord ja tingimused“ 
(veehinnamäärus), mille § 7 lg 5 järgi lülitatakse veeteenuse ajutisse hinda järgmised, põhjendatuks 
loetud komponendid: 

1) tegevuskulu; 
2) (füüsilise) kapitali kulu; 
3) põhjendatud tulukus. 

 
ÜVVKS § 14 lg 10 täiendab veeteenuse hinna määramise reeglistikku järgmiselt:  
Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks on saadud toetust riiklikest või Euroopa Liidu 
vahenditest, lähtutakse veeteenuse hinna kooskõlastamisel tagastamatu abi saamiseks võetud 
kohustustest.  
Sisuliselt on sätestatud, et veeteenuse hinda lülitatakse Ühtekuuluvusfondist toetusega rahastatavate 
veemajandusprojektide omafinantseeringu kohustuse täitmiseks võetavate laenude teenindamise kulu, 
sh nii põhiosa kui intressid. 

Konkurentsiamet on 2010.aastal koostanud juhendi „Veeteenuse hinna arvutamise soovituslikud 
põhimõtted“, kus käsitletakse detailsemalt Konkurentsiameti õigusi ja vee-ettevõtjate kohustusi 
veetariifide kooskõlastamiseks. 

3. Euroopa Liidu toetuse taotlemine ja vee-ettevõtte finantsiline jätkusuutlikkus 
 
ST 2007—2013 perioodi rakenduskava elluviimisel veemajanduse valdkonnas on vee-ettevõtjatel 
olnud võimalus taotleda riiklikku toetust. Rakendusmeetme eelarveliseks (ehk tagastamatu toetuse) 
mahuks on kujunenud 425 miljonit EUR. 
 
ST 2007—2013 perioodi alguseks oli välja kujunenud olukord, kus peaaegu kõik Eestis veeteenust 
pakkuvad ettevõtted kuulusid 100% ulatuses kohalikele omavalitsustele (KOV), kes osutasid tugevat 
poliitilist survet vee-ettevõtetele eesmärgiga hoida veeteenuse tariife võimalikult madalal. 
 
Struktuuritoetuse andmine toimub Eestis mh Euroopa Komisjoni (EK) poolt välja antud 
õigusregulatsiooni raames  (sh EK määrus 1083/2006 ja sellest tulenev 16.06.2008 Directorate 
General Regional Policy poolt välja antud Guide to Cost-Benefit Analysis of investment projects). 
Viimases dokumendis esitatud nõuded on automaatselt kohustuslikud EL toetuse taotlejale 
suurprojektide (eelarvelise mahuga 50 miljonit EUR ja enam) rahastamiseks. 
 
Ühtekuuluvusfondist toetuse taotlemisel on vee-ettevõtjale (või KOVile) kui taotlejale olnud 
kohustuslik koostada Keskkonnaministri 01.07.2009 (hetkel kehtiv 07.10.2012 redaktsioon) määruse 
nr 34 (veemeetmemäärus) Lisa 2 nõuete kohane finants- ja majandusanalüüs (FMA). 
Veemeetmemäärusega on sisuliselt kohandatud EK ülalviidatud nõuded kõigile taotlejatele. FMA 
eesmärk on, lähtudes faktilistest möödunud perioodi finantsandmetest – prognoosida ettevõtte 
tulevased rahavood, ja hinnata mh, kas vee-ettevõte tervikuna toimib finantsiliselt jätkusuutlikult. 
Sh rahavoogude prognoos sisaldab kõiki ettevõtte nõuetekohaseks toimimiseks vajalikke rahalisi 
sissetulekuid ja väljaminekuid: investeeringud, tegevuskulud, laenude tagasimaksed, tegevustulu ja 
laenude võtmine, toetused. 
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Kooskõlas veemeetmemääruse nõuetega on korraldatud perioodis 2007—2013 kokku 4 veemajanduse 
projektide rahastamise taotlusvooru, mille käigus on põhjalikult analüüsitud ca 100 veemajanduse 
ettevõtte rahavoogusid. 
 
Taotlusega koos esitatud FMAdest nähtus, et enamus toetust taotlevatest vee-ettevõtetest tegutses 
viimase kolme majandusaasta aruannete põhjal olukorras, kus veeteenuse osutamise eest laekuv tasu 
ei katnud isegi mitte rahalisi tegevuskulusid, rääkimata võimalusest akumuleerida reservina raha 
tulevaste vajalike füüsilise vara säilitamise investeeringuteks või uute liitujate jaoks taristu 
laiendamise või uuendamise investeeringuteks. Sisuliselt olid enamus vee-ettevõtete rahavood 
negatiivse netotulemiga ehk rahalise kahjumiga. Kuna ei Konkurentsiamet veehinna kooskõlastamise 
taotluste hindamise käigus ega ka KIK toetuse taotluste hindamise käigus pole tuvastanud vee-
ettevõtete pillavaid tegevuskulusid, on finantsilise jätkusuutmatuse põhjuseks olnud liiga madalad 
veehinnad. 
 
FMA metoodika rakendamise tulemusel on ilmnenud, et praktiliselt kõik vee-ettevõtjad peavad 
finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks lähema 5-7 aasta jooksul pärast taotluse rahuldamise otsuse 
vastuvõtmisest korduvalt olulises ulatuses (iga kord 30%--70%) tõstma veeteenuse hinda. 
 

4. Konkurentsiameti poolt kasutatav soovituslik veeteenuse hinna arvutamise metoodika 
 
Tuginedes veehinnamäärusele ja oma juhendile rakendab Konkurentsiamet veeteenuse hinna 
määramiseks nn Cost plus - metoodikat, mille kohaselt teenuse hind ehitatakse üles blokkide kaupa. 
Metoodika kohaselt kasutatakse kolme blokki:  

1) rahalised tegevuskulud,  
2) amortisatsioonikulud ja 
3) rahalise kapitali kulu (mida nimetatakse põhjendatud tulukuseks). 

 
Blokkide kaupa kulutuste määratlemise esmatähtis eesmärk peaks olema tagada, et:  
- kõik veemajanduse toimimiseks vajalikud (põhjendatud ja mõistlikud) kulutused nende liikide 

kaupa oleksid selgesti mõõdetud ja hinnaarvutusse sisse lülitatud, ja  
- kõik mittereguleeritavad ja mittevajalikud (mittepõhjendatud, mittemõistlikud) kulutused oleksid 

selgesti mõõdetud ja hinnaarvutusest välja jäetud. 
 
Kolme bloki metoodika on sarnane Kasumiaruande skeemile (vt Raamatupidamise seadus (RMTPS), 
jõustunud 04.06.2012, Lisa 2), mille kohaselt eristatakse kasumi/kahjumi arvutuses tegevuskulud, 
finantskulud ja võimalikud dividendimaksed. 
 
Järgnevas kirjeldame, kuidas jagunevad veemajanduse kulutused blokkide vahel. 

1. Rahalise tegevuskulu mahu määramise eesmärk on tagada, et tarbija poolt makstav tasu 
kataks kõiki veemajanduse igapäevaseks efektiivseks toimimiseks vajalikke, põhjendatud ja 
mõistlikke tegevuskulusid nende kululiikide lõikes (nt ostetud kaupade ja teenuste kulu, 
ressursi- ja saastekulu, energia- ja kemikaalikulu, administreerimine ja turundus, tööjõukulu 
jne). Seejuures analüüsitakse tegevuskulusid, lähtudes asjaolust, kas nad on 
kontrollitavad/juhitavad ettevõtte juhtkonna poolt või mitte. 
 

2. Amortiseerimine on ettevõttes tuluteenimiseks kasutatava vara (nt veetaristu) arvel tema 
majanduslikult kasuliku eluea jooksul eraldiste tegemine eesmärgiga näidata, kuipalju 
olemasoleva vara väärtusest on ära kasutatud vaadeldavaks ajahetkeks. Amortisatsioonikulu 
ehk füüsilise kapitali kulu katmine tarbijate poolt makstava tasuga on ettevõtte poolt 
kasutatava vara asendamiseks, ajakohastamiseks või laiendamiseks vajaliku investeeringu 
rahastamise reservi kogumise allikaks (inglise keeles: Physical capital maintenance). 
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3. Rahalise kapitali kulu ehk tulukuse määramise eesmärk on tagada, et tarbija poolt makstav 

tasu võimaldaks katta kõik kulutused, mida on vajalik teha ettevõtte netovara ehk rahalise 
kapitali väärtuse (inglise keeles: Financial capital maintenance) säilitamiseks ja/või 
kasvatamiseks. Sisuliselt mõõdetakse, milline on  ettevõtte vajadus teenida omanikule 
dividende (omakapitali kasutamise tasu) ja tasuda võetud laenu intresse (võõrkapitali 
kasutamise tasu).  

 
Kulude määramiseks valitakse esmalt baas-aasta ja sellel aastal reguleeritava vara maht, mille 
ülalpidamise detailselt kontrollitud rahaliste kulude, mitterahaliste kulude, finantskulu ning tarbijale 
pakutava kuupmeetrites mõõdetava teenuse mahu järgi arvutatakse 1 kuupmeetri joogivee pakkumise 
ja reovee puhastamise tariifid eurodes. 
 

5. Cost plus – metoodika rakendamise murekohad 
 
Cost plus – metoodika rakendamisel esineb olulisi murekohti, mis puudutavad veemajanduse 
jätkusuutlikkuse tagamiseks ebasobivat veeteenuse hinna arvestuse metoodika ülesehitust. Tähtsamad 
murekohad on käsitletud järgnevas: 
 

5.1. Kulud kasumiaruandes vs bilansiline kohustus 
 

Cost plus – metoodika võtab tulu määramisel arvesse ainult kasumiaruandes kajastatavaid kulusid. 
Metoodika ei hõlma kõigi ettevõttest väljaminevate rahavoogude katmist tuluga. RMTPS järgi 
kajastab ettevõte osa oma kohustusi ainult bilansis ja mitte kasumiaruandes – näiteks võetud laenude 
põhiosa tagasimaksmise kohustus. Sellise kohustuse katmiseks vajalikku sissetulevat rahavoogu cost 
plus – metoodika kohaselt määratava teenuse hinna arvutusse sisse ei lülitata.  
 
Näide: Rakendatav metoodika ei võimalda eesmärgipäraselt täita isegi ÜVVKS § 14 lg 10 sätestatud 
nõuet tagada EL tagastamatu abi saamiseks võetud kohustuste (veemajandusprojektide 
omafinantseeringu katteks võetud laenud) täitmist. Seetõttu on cost plus – metoodika rakendamine 
veehinnamääruse ja KA juhendi põhjal vastuolus ÜVVKS-ga. 
 

5.2. Reguleeritava vara mõiste 
 
Cost plus – metoodika nurgakiviks on reguleeritava vara (RV) mõiste. Nii veehinnamääruse kui 
Konkurentsiameti juhendi järgi on reguleeritavaks varaks käibekapital ja vee-ettevõtja reguleeritavas 
tegevuses (ehk veemajanduses tervikuna) kasutatav vara, mis peab olema soetatud ettevõtte oma või 
laenukapitali arvelt. Teisisõnu – kui Eestis soetab vee-ettevõtja põhivara ca 80% ulatuses tagastamatu 
abi toel, siis selles ulatuses jätab Konkurentsiameti juhendiga rakendatav metoodika vara mõju 
tulevastele rahavoogudele arvestamata, seda ennekõike keeluga mitte lubada tarbijatel tasuda 
amortisatsioonisumma ulatuses raha tulevaste asendusinvesteeringute soetamiseks (vt põhjalikumalt 
p.5.4.a)). 
Tegemist on rahalises mahus mõõdetavana väga olulise vastuoluga ühelt poolt veehinnamääruse ja 
veehinna juhendi ning teiselt poolt ÜVVKS vahel, kuna määruses ja juhendis rakendatakse oluliselt 
kitsendatud RV mõistet. Kitsendatud viisil kujundatav veeteenuse tasu ei võimalda vee-ettevõtjal täita 
ÜVVKS § 14 lg 2 –ga sätestatud jätkusuutlikku veeteenuse osutamise nõuet. 
 

5.3. Tegevuskulu  
 
a) Tegevuskulu hinna sisse lülitamiseks lähtutakse rangelt ainult minevikuperioodis ühe baas-aasta 

või eelmise aasta tegevuskuludest. Järgmise perioodi muutunud vajadusi ei arvestata.  
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Samuti ei võeta arvesse möödunud aasta tegelikult tekkinud, majandusaastaaruandes kajastatud 
ja auditeeritud kulusid, vaid tuleviku kulude prognoosimisel lähtutakse eelmisel korral 
fikseeritud kulude prognoostasemest. 

 
Näide: elektriteenuse kulu - börsihinnapakett vs fikseeritud hinna pakett. Ainult fikseeritud hinnaga 
pakett pakub teatud perioodiks muutumatut hinda, kuid börsihind muutub – pikemas perspektiivis 
ainult kasvab, kuid seda muutumist metoodika ei võimalda arvestada. 
 
Näide: keskkonnatasudekulu arvestamiseks lähtutakse eelmiste perioodide kulutasemest, lähtudes 
keskmiselt aastas heidetud saasteainete kogusest, mis ei võimalda riiklikult vee erikasutusloaga antud 
piirmääras toimetada. KA kitsendab täiendavalt riiklikult väljastatud loaga sätestatud õigusi. 
Saastetasukulu prognoosimisel peab lähtuma loaga määratud piirmääradest. 
 
b) Kulude põhjendamist nõutakse liigse detailsustasemega, mis tekitab oluliselt liiga suure 

halduskoormuse (ajaressurss), võrreldes tulemuse mõjuga veeteenuse hinna arvutusele.  
 
Näide: ettevõtte käive on näiteks 5 mln eurot aastas, kuid Konkurentsiamet nõuab 3-eurose 
parkimiskulu põhjenduseks (st tariifi arvestusse sisse lülitamiseks) täiendavaid dokumente. 
 
Näide: ettevõte peab Konkurentsiametile tõendama, kas ettevõtte poolt prognoositud saasteaine SO4 
aastakulu 6,85 EUR on põhjendatud. Ettevõte peab selleks koostama 6'300 reaga Exceli abitabeli, mis 
eesmärgil võeti eraldi tööle praktikant. Tabeli põhjal otsustas Konkurentsiamet, et SO4 aastakulu võib 
olla 5 EUR ehk 1,85 EUR väiksem. Selline kuluprognoos ei vähendanud arvutuslikult tarbijale 
määratavat reoveeteenuse hinda. 
 
c) Kulude juhtimise osas võetakse üle ettevõtte nõukogu ja juhatuse roll.  
 
Näide: KA ei aktsepteeri töötaja palka kas osaliselt või täismahus tegevuskuluna. Toimuvad kestvad 
vaidlused taotleja ja KA vahel aasta lõikes mõnesaja euro suuruste summade üle. 
 
Näide: KA ei aktsepteeri sisuliselt uue töötaja tööle võtmist või olemasoleva töötaja palgatõusu, kuna 
otsustab töötasukulu muutuse üle ettevõtte keskmise töötasu näidiku ja selle muudu (%) järgi, mis aga 
ei võimalda ettevõttel sisuliselt palgata kvalifitseeritud spetsialiste ilma teistel palka kärpimata või 
koosseisu vähendamata. 
 

5.4. Amortisatsioonikulu 
 

a) Amortisatsioonikulu lubatakse juhendi järgi veeteenuse hinna arvestusse sisse lülitada ainult 
kitsendatud RV osas.  

 
Näide: Vee-ettevõtte bilansis on veetaristu vara 20 miljoni euro ulatuses, millest 80% ehk 16 miljoni 
euro ulatuses on soetatud struktuuritoetuse abil. Sel juhul füüsilise vara säilitamiseks vajalikku 
amortisatsioonikulu tohib nii veehinnamääruse kui ka veehinna juhendi järgi tariifiarvestusse lülitada 
ainult 20% ehk 4 miljoni euro vara väärtuses. Kui vee-ettevõttes on füüsilise vara keskmine 
majanduslikult kasulik eluiga 40 aastat, siis amortiseerub kogu varast igal aastal keskmiselt 500’000 
euro väärtuses, kuid tariifi arvestusse tohib lülitada ainult 100’000 euro ulatuses. Järelikult tulevikus, 
kui vara on amortiseerunud nii oluliselt, et teda on tarvis taastada teenuse pakkumiseks, tekib uuesti 
tänane olukord, kus vee-ettevõtja vajab järjekordselt 80% ulatuses riiklikku toetust selleks, et tagada 
veeteenuse pakkumist. 
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b) Vara õiglaselt üleshinnatud väärtust ei luba KA metoodikas kasutada, kuigi vee-ettevõtja kasutab 

vara ja sellel varal on selge kasutusväärtus, mida RTJ5 järgi on testimisega võimalik määrata. 
 
Näide: Vee-ettevõte on võtnud vara üle omanikult (nt KOV) bilansilises väärtuses (võib-olla isegi 
tasuta saamisel 0-väärtuses), mis üldjuhul on vara kasutusväärtusest oluliselt väiksem. Sellise vara 
amortisatsioonikulu maht ei kata vara taastamiseks tulevikus vajaminevat ressurssi. Kui vara testimise 
käigus (vt RTJ5) selgub, et varal on kasutusväärtus, siis peaks vara taastamiseks vajaliku tasu 
kalkuleerimine lähtuma vara kasutusväärtusest, mitte algsest bilansilisest väärtusest. 
 
Näide: Eesti vee-ettevõtted (välja arvatud üksikud erandid), kuuluvad 100% kohalikele 
omavalitsustele, ja on seetõttu riigiraamatupidamiskohustuslased.  
Riigi raamatupidamise üldeeskirja § 45 lg 1 kohaselt on põhivara objekti algse soetusmaksumuse 
asendamine ümberhinnatud väärtusega lubatud, kui objekti õiglane väärtus erineb oluliselt tema 
bilansilisest jääkmaksumusest, tingituna vähemalt ühest järgmisest asjaolust: 1) põhivara objekt on 
soetatud 1995.a või varem, 2) põhivara objekti tegeliku soetusmaksumuse kohta puuduvad korrektsed 
andmed, sh kui see on avaliku sektori üksusele üle antud ümberkorralduste käigus. 
Samuti on kõigil ettevõtetel, kes rakendavad IFRS aruandlustaset, õigus vara väärtust ümber hinnata. 
 
Näidete sisu kirjeldab selgesti võimalust vara väärtust õiglaselt hinnata. 
 
c) Amortisatsioonikulu katab isegi siis ainult osaliselt tulevase investeeringu soetusmaksumuse, 

kuna tulevikus on vara nominaalväärtus alati suurem kui minevikus. 
 
Näide: Eeldame, et täna soetab ettevõte vara 20 miljoni euro ulatuses, ja amortiseerib seda vara 40 
aasta jooksul – igal aastal 500 tuhande euro võrra. Juhul kui 40 aasta kestel on tarbijad tasunud 
amortisatsioonikulu katteks 20 miljonit eurot, on selle raha ostujõud vähenenud vaadeldavas perioodis 
keskmiselt 50%, eeldades, et kogutud reserv teenib mõistlikku intressi. Seega võib järeldada, et 
maksimummahus amortisatsioonikulu katmine tariifiga ja selle kogumine reservi võimaldab tagada 
keskmiselt 50% ulatuses tulevaste investeeringuvajaduste rahastuse. 
 
d) Tarbija poolt makstava tasuga kaetava amortisatsioonikulu osa eesmärgipärane kasutamine ei ole 

selgesti reguleeritud.  
 

Õigusraamistikus (veehinnamäärus ja juhend) puudub selgesti väljendatud vee-ettevõtja kohustus 
koguda tasuga kaetava amortisatsioonikulu ulatuses reservi tulevaste investeeringukulutuste katteks. 
Seetõttu on tegemist rakendusliku lüngaga õigusraamistikus, mis tekitab sisulise vastuolu ÜVVKS § 
14 lg 2 nõude täitmisega: ühelt poolt seadus sätestab nõude teostada investeeringuid, kuid teiselt 
poolt, rakendussätete puudumine või mitteläbipaistev rakendamine ei taga selle nõude täitmist. 
 
Näide: Jäätmeseaduse § 341, § 351, § 66 ja § 91 käsitlevad jäätmehoidla/prügila sulgemise ja 
järelhoolduse kulusid ja nende rahastamist. Seaduses on sätestatud, et jäätmeveo teenustasudega 
peavad olema kaetud mh jäätmehoidla sulgemise ja järelhoolduse kulud. Jäätmehoidla sulgemine ja 
edasine hooldus on selgesti investeeringulaadne kulutus, mille rahastamine peab toimuma jäätmete 
vastuvõtutasudest osa akumuleerimise teel reserviks. Seejuures peab jäätmekäitleja pidama reservi 
moodustamise kohta vajalikku finants-arvestust ning tagama, et tal on olemas arvestatud ulatuses 
vabasid vahendeid. Keskkonnaamet kontrollib seadusenõuete täitmist ning nõuete rikkumise korral 
võib keelduda prügilaloa andmisest.  
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5.5. Põhjendatud tulukus ehk rahalise kapitali kulu 

 
Rahalise kapitali väärtuse säilitamiseks peab ettevõte toimima rahaliselt kasumlikult. Rahalise kapitali 
väärtus säilib ja kasvab ainult siis, kui ettevõte teenib sellises ulatuse tulu, et sellega kaetakse lisaks 
rahalistele tegevuskuludele ja mitterahalistele amortisatsioonikuludele ka kõik finantskohustused ning 
teenitakse omanikule dividende. 
KA rakendab põhjendatud tulukuse arvutamisel valemit WACC x RV. Siin on WACC ettevõtte 
kapitali (omakapitali ja võõrkapitali) kaalutud keskmine hind. Seejuures arvutatakse WACC 
ootuspärase dividendimäära ja laenuintressimäära alusel. 
 
a) Tarbija poolt makstava tasuga kaetava lubatud tulukuse osa eesmärgipärane kasutamine ei ole 

selgesti reguleeritud. 
 

Toodud valemi kohaselt peaks lubatud tulukuse osaga katma võetud laenude intressimaksed ja 
dividendimaksed. Kuna tulukus on viimane kolmest blokist tariifi kujundamisel, ja eelmised kaks 
blokki ei kata ettevõtte kõiki rahalisi vajadusi, siis on tekitatud olukord, kus tulukuse arvel antakse 
ettevõtjale osaline võimalus rahastada kõiki neid kulutusi, mida veehinnamääruse ja juhendi kohase 
metoodika rakendamine ei võimalda tarbija poolt makstava tasu arvutusse sisse lülitada.  
KA eeldab, et kuigi metoodika kohaselt kalkuleeritakse omavahenditest soetatud varalt dividende, siis 
omanik ei võta dividende välja ning selle arvel on võimalik rahastada selliseid ettevõtte paratamatuid 
kulutusi, mille katteks veehinnamääruse ja juhendiga kehtestatud ja rakendatav metoodika ei 
võimalda tasu tarbijatelt küsida.  
Sellised kulutused on nt laenude põhiosa tagasimaksed, investeeringukulutused, eelmisest perioodist 
kallimad tegevuskulud jms.  
Kokkuvõttes luuakse olukord, kus vee-ettevõtte omanikul ei ole eelduslikult võimalik dividende 
saada, kuigi metoodika kohaselt dividendide summa lülitatakse tariifiarvutusse sisse.  
Kui see on riiklikult taotluslik, siis oleks vajalik läbipaistvalt seda õigusraamistikus väljendada. 
 
Näide: 2002.aastal moodustati Šotimaal kolme olemasoleva regionaalse vee-ettevõtte ühinemise teel 
üks riigile kuuluv vee-ettevõte Šoti Vesi, mille teeninduspiirkond on terve Šotimaa. See vee-ettevõte 
teenindab 2,2 miljonit majapidamist ja 130 tuhandet äri-tarbijat. Šoti valitsusele veemajanduse 
dividende ei maksta, kuna dividendid on sisuliselt varjatud maksu kogumine. 
 
b) Tulukus võimaldab definitsioonikohaselt koguda tarbijatelt tasu ainult võetud laenukohustustelt 

arvutatava intressi makseteks, kuid põhiosa tagasimaksed ei ole tulukusest rahastatavad. 
Veehinnamääruse ja juhendi järgi puudub võimalus tarbijatelt koguda teenusetasu laenu põhiosa 
tagasimaksete teostamiseks. 

 
5.6. Kokkuvõte cost plus – metoodika kasutamisest tekkivatest probleemidest 

 
Cost plus – metoodika: 
a) võimaldab määrata ühekordse teenusehinna ainult üheks aastaks, mitmeks aastaks erinevaid 

hindu või piirhindu pole võimalik määrata, 
b) võimaldab määrata hinna möödunud kulude põhiselt, st jätab arvestusest välja tulevase perioodi 

kulude muutused, sh inflatsiooni ja hinnatõusu mõju, 
c) jätab arvestusest välja amortisatsioonikulu ja rahalise kapitali kulu osad toetusega soetatud 

veemajandusvara osalt (ca 80% kogu varast), seetõttu: 
- ei võta arvesse tulevasi asendusinvesteeringute vajadusi, 
- ei võta arvesse tulevasi teenusepiirkonna laienemisvajadusi, 
- ei võta arvesse riiklikest kohustustest tulenevaid investeerimisvajadusi, 

d) ei võimalda vara soetamiseks võetud laenu põhiosa tagasimaksete kohustuste täitmist. 
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6. Ettepanek veehinna kalkuleerimise metoodika muutmiseks 

 
Cost plus - metoodika rakendamine ei võta arvesse vee-ettevõtja järgmiste aastate tegelikke 
rahavajadusi. Tegelikke ettevõtte tulevasi rahavajadusi on võimalik planeerida pikemas perioodis 
rahavoogude meetodil. Rahavoogude meetod on klassikaline ettevõtluses kasutatav 
investeeringuanalüüs, mille koostamise käigus kalkuleeritakse kõik ettevõtte majandustegevust 
kirjeldavad sissetulevad ja väljaminevad rahavood vaadeldavas perioodis. Eriti oluline on selle 
meetodi rakendamine tulevaste investeeringute rahastamise võimaluste analüüsimiseks, milline 
eesmärk jääb cost plus - metoodika ulatusest välja. 

 
6.1. Rahavoogude meetod 

 
Rahavoogude prognoos koosneb kolmest osast: 
a) rahavood igapäeva tegevusest: tegevuskulud ja tegevustulud, 
b) rahavood investeerimistegevusest: raha, mida kulutatakse ja mida teenitakse põhivara või 

kinnisvara investeeringutegevuse käigus ja tulemusena, 
c) rahavood finantseerimistegevusest: aktsiakapitali suurenemine, dividendide maksmine, laenude 

võtmine ja tagasimaksmine. 
 

6.2. Ajaline perspektiiv ehk prognoosiperiood 
 

Veemajandus nõuab suuremahulisi investeeringuid, mille majanduslikult kasulik eluiga võib kesta 40-
50 aastat. Seetõttu teostatakse veemajanduse investeeringute analüüse üldiselt väga pikas ajalises 
perspektiivis. Kuna tehnoloogiliste seadmete majanduslikult kasulik eluiga on lühem - kuni 15 aastat, 
siis üldjuhul rakendatakse veemajanduse investeeringuanalüüside koostamisel keskmiselt kuni 30 
aasta pikkust prognoosiperioodi. 
Majanduslikult muutub siiski nii pikas ajalises perspektiivis koostatud analüüs statistiliseks arvutus-
ülesandeks, kuna arvesse ei ole võimalik võtta tegelikke majandusolukorra muutusi. Seetõttu on 
mõistlik veeteenuse hinna määramiseks koostada selliseid rahavoogude prognoose, milles esitatakse 
võimalikult täpselt üldises veemajanduse arengukavas kirjeldatud investeeringutega seotud 
rahavoogusid. Arengukava ajaliseks perspektiiviks on Eestis 12 aastat (ÜVVKS, § 4 lg 2). 12-aasta 
pikkuse arvestusperioodi jooksul on võimalik veemajanduse jaoks piisavalt täpselt prognoosida 
esimesed 5 aastat, millises ulatuses võib hinnata, milliste veeteenuse hindadega on võimalik 
arengukava ellu viia. 
 
Arengukava peaks olema mitte ainult üldine strateegiline majandustegevuse plaan, vaid iga-aastane 
juhtimisinstrument, mis võimaldab võrrelda aastaste eesmärkide täitmist. Arengukava tuleks 
ajakohastada igal aastal, koos vee-ettevõtte eelarve koostamisega. Ajakohastamine võimaldab arvesse 
võtta üldist majandusolukorra muutust, ettevõtte suutlikkust täita planeeritud arengukava ja lisada igal 
aastal arengukavasse uus 12.-s aasta. 

 
6.3. Kulutuste tagamine 

 
Rahavoogude meetodi esimene eelis, võrreldes cost plus - metoodikaga on asjaolu, et arvesse 
võetakse kõik vee-ettevõtte rahalised vajadused, samas kui cost plus - metoodika jätab selgesti osa 
vajalikke kulutusi tariifi kujundamisest välja. 
Rahavoogude meetod võtab arvesse tegevuskulud, finantseerimiskulutused ja investeerimiskulutused. 
Veeteenuse hindade kujundamisel on tarvis sätestada nimetatud komponentide kaupa tarbijatelt 
makstava tasu kasutamise siht-otstarbelisuse nõue ja selle üle arvestuse pidamine. Selline arvestus 
tagab, et ei toimuks sisemist rahavoogude vahelist laenamist või doteerimist, mis võib omakorda 
põhjustada finants-kohustuste või investeerimis-kohustuste täitmata jätmise. 
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6.4. Finantsiline jätkusuutlikkus 

 
Rahavoogude kõige iseloomulikum tunnus ja kõige kergemini tuvastatav mõõdik on finantsiline 
jätkusuutlikkus. 
Tegevustulu kalkuleeritakse kõigi teiste rahavoogude alusel selliselt, et igal aastal vaadeldavas 
perioodis peab kumulatiivne sissetulevate ja väljaminevate rahavoogude vahe olema minimaalselt null 
või positiivne. 
Tegevustulu sõltub müüdava joogivee ja puhastatava reovee mahtudest (m3). Tegevustulu määramine 
rahavoogude meetodil kujuneb sisuliselt selliste veeteenuse hindade (EUR/m3)  leidmiseks, millega 
on võimalik teenida finantsilist jätkusuutlikkust tagavat tulu. 
 

6.5. Veeteenuse hindade kujundamine 5-ks aastaks 
 

Rahavoogude meetod võimaldab projitseerida tulevikus vee-ettevõtja kõiki kulutusi ja sellest 
tulenevalt rahavajadusi. Veemajanduse investeeringud on rahaliselt väljendatuna suuremahulised, 
nende elluviimine võib kesta järjest mitmeid aastaid ja soetatav põhivara on majanduslikult kasuliku 
elueaga 40--50 aastat. Seetõttu on vee-ettevõtjale vajalik saavutada stabiilsuse ja turvatunne pikemaks 
ajaperioodiks kui üheks aastaks, et planeerida detailselt oma väljaminekuid. 
Veemajanduse rahavooge on võimalik prognoosida suhteliselt detailselt viie aasta jooksul, tulenevalt 
valdkonna enda stabiilsusest. Seetõttu on mõistlik võimaldada kooskõlastada põhjendatud veeteenuse 
hindasid ette viieks aastaks - kas  iga aasta kohta eraldi või viie aasta keskmise piirhinnana - tuginedes 
rahavoogude meetodile.  
Kui ettevõtte finantsolukorras või majanduskeskkonnas toimuvad olulised ettenägematud muutused, 
peab vee-ettevõtjal olema võimalus taotleda täiendavalt veeteenuse hindade kooskõlastamist igal 
aastal uuesti, vastavalt tegelikule vajadusele. 

 
6.6. Investeeringute rahastamise reserviarvestus 

 
Rahavoogude meetodi rakendamine iseenesest ei taga vee-ettevõtjale piisavat sissetulevat rahavoogu 
investeeringute rahastamiseks. Tegevuskulud eelduslikult ei kasva ühe aasta jooksul mahus, mis 
mõjutaks dramaatiliselt veeteenuse hindasid. 
  
Kui ettevõtte veehinna poliitika pole võimaldanud teostada vajalikke investeeringuid - puuduvad 
reservid ja võimekus suuremas mahus laenusid teenindada, siis on tegemist olukorraga, kus vee-
ettevõtjal puudub ilma välise toetuseta rahaline võimekus investeeringuid ellu viia.  
Teisisõnu - veemajanduses võib mitte-adekvaatsest veeteenuse hinnapoliitikast tulenevalt tekkida 
suhteliselt kiiresti finantsilise jätkusuutmatuse olukord, kus tulud katavad jooksvaid kulusid, kuid 
suuremateks investeeringuteks puudub ressurss (reserv).   
 
Kui tegevuskulude kasvu korral on võimalik veeteenuse hindasi tõsta, siis suuremahuliste 
investeeringukulutuste katmiseks piisava veeteenuse hinnataseme saavutamine ei ole ilmselt võimalik. 
 
Kujukaks näiteks sellise olukorra kohta on Struktuuritoetuste 2007—2013 perioodis analüüsitud 
toetust taotlenud vee-ettevõtete rahavood, kus investeeringute vajadusest on põhjendatud toetusega 
rahastada keskmiselt kuni 80%. Ainult ülejäänud 20% ulatuses on vee-ettevõtted ja nende omanikud 
(KOVid) suutelised investeeringu rahastamise kavas omafinantseeringu osa katma võetavate 
laenudega. 
Ettevõtete rahavoogude FMAdes on lisatud spetsiaalne analüüsilõik, kus selgitatakse, milliste 
veeteenuse hindadega oleks võimalik ettevõttel rahastada kogu investeering tarbija makstavate 
tasudega. Analüüs näitab, et tarbija peaks tasuma koondhinda mis ulatub 8--10 EUR/m3. Selline 
veeteenuse hind ei ole Eesti tarbijale taskukohane. 
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Mõistlikuks lahenduseks investeeringute rahastamise planeerimisel on reguleerida veeteenuse 
hinnakujundamist selliselt, et tagatud oleks tulevaste investeeringute rahastamine osaliselt ettekogutud 
reservist ja osaliselt võetavast laenust.  
Osalusmääradeks võib provisoorselt pakkuda 50%:50%, st vähemalt pool tulevaste investeeringute 
ressursist peaks vee-ettevõtjal olema tasudest akumuleeritud ja teine pool tasutud tulevikus 
teenindatavate laenudega. Osalusmäärad võivad pikemas ajaperspektiivis muutuda, vastavalt üldisele 
majandusolukorrale ning vee-ettevõtete enda finantsolukorrale. Seda on iga konkreetse investeeringu 
rahastamise planeerimisel võimalik analüüsida ja otsustada, millises ulatuses kasutada kogutud 
reserve ja millises ulatuses laenata võõrkapitali. 
 
Reservide kasutamine on vaja ÜVVKS-ga (sarnaselt Jäätmeseadusega) muuta vee-ettevõtjale ainult 
siht-otstarbeliseks.  
Reserviarvestus peab olema vee-ettevõtjale kohustuslik, samuti reservide pideva olemasolu tagamine.  
 
Reservide tagamine peaks toimuma tsentraliseeritult kompetentse keskuse kaudu, kes ühtlasi abistaks 
veemajanduse rahastamisel sobiva laenuressursiga. KIK omab pikaajalist kogemust vee-ettevõtete 
rahastamisel ja sobib seetõttu investeeringureservide koondajaks ja taaskasutusse suunajaks. KIK ise 
ei tegutse fondi-investorina. Seda teenust on võimalik tellida ja sisse osta kas riigi või usaldusväärsete 
kommertspankade käest, rakendades sobivaid, piisavalt rangeid investeerimispiiranguid.  
Reservide hoidmine ja tagamine väljaspool vee-ettevõtet ennast sunnib vee-ettevõtjat rohkem 
sisulisemalt analüüsima tulevasi investeeringuvajadusi. Ühtlasi hoiab vee-ettevõtte väline reservide 
haldamine ära kiusatuse kasutada või laenata reserviressurssi rahavoogude siseselt ja mitte-
sihtotstarbeliselt. 
 
Reserviarvestuse nõuete kehtestamisel on vajalik sätestada vee-ettevõtja kohustus teostada perioodilisi 
reservi sissemakseid reservihaldurile - vähemalt 4 korda aastas ehk kvartaalselt. Need sissemaksed 
peavad olema veeteenuse hinnakujundusega õiglaselt planeeritud, tarbijate poolt makstud tasudega 
tõendatud ja kontrollitud summad. 
 
Ettepanekud:  
A. Nende vee-ettevõtete puhul, kes on saanud EL abirahasid/sihtfinantseeringuid ja/või need 

vee-ettevõtjad, mis vajavad Eesti/EL seadustes sätestatud nõuete saavutamiseks 
ulatuslikke investeeringuid, asendada veehinnamääruses ja KA juhendis cost plus - 
metoodika ja tema rakendus-kirjeldused rahavoogude metoodika ja tema rakendus-
kirjeldusega.  

B. Võimaldada veeteenuse hindasid kooskõlastada korraga ette 5-aastaseks perioodiks, kas 
igaks aastaks eraldi või 5-aastase perioodi piirhinnana. 

C. Täiendada ÜVVKS eesmärgiga kehtestada investeeringute rahastamise reservi loomine, 
tagamine ja sihtotstarbeline kasutamine. 

  
7. Veeteenuse hinna kooskõlastamise haldusmenetlus 

 
Konkurentsiamet menetleb veeteenuse hinna taotlusi alates 01.11.2010.  Algusperioodis  olid vee-
ettevõtjate emotsioonid väga kõrgel, sest seadusandlik pool võeti vastu kiirustades ning sidusrühmade 
soovid jäid arvesse võtmata. Tänaseks on veetariifide kooskõlastamine toimunud üle 2 aasta. 
Taotluste menetlemine sunnib vee-ettevõtjat oma tegevust palju põhjalikumalt analüüsima. 
 
Haldusmenetluse seadus (HMS) ja selles toodud põhimõtted on suunatud isiku õiguste kaitse 
tagamisele ühtlase, isiku osalust ja kohtulikku kontrolli võimaldava haldusmenetluse korra loomise 
teel (HMS § 1). Haldusmenetlus peab olema õiglane ning vastama hea halduse põhimõttele, et tagada 
isiku õiguste tõhusat kaitset. Hea haldus eeldab HMS § 5 lg 2 sätestatud põhimõtete järgimist, mille  
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kohaselt viiakse haldusmenetlus läbi efektiivselt ja eesmärgipäraselt, samuti võimalikult lihtsalt ja 
kiirelt, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele.  
EVELi hinnangul esineb veeteenuse hinna kooskõlastamise haldusmenetluses mitmeid vajakajäämisi, 
võrreldes Haldusmenetlusseaduse (HMS) nõuetega. Vajakajäämistest tingitud probleemide 
lahendamiseks on vajalik koostada kirjalik, täpsustatud veehinna taotluste menetlemise protseduur. 
Alljärgnevalt kirjeldame põhimõtteid, mida on veeteenuse hinna kooskõlastamisel rikutud, ja esitame 
näited. 
 

7.1. Õiguste kaitse põhimõte 
 

Haldusmenetluses võib piirata isiku põhiõigusi ja -vabadusi ning tema muid subjektiivseid õigusi 
ainult seaduse alusel (HMS § 3 lg 1). Teisisõnu - seadus on ülim kõigis valdkondades. Seega  peab ka 
KA ootuspäraselt oma tegevuses kinni pidama seaduse nõuetest ning ei tohi tegutseda ega rakendada 
meetmeid, mis on seaduses tooduga vastuolus. 
 
Õiguste kaitse põhimõte näeb ette mh seda, et haldusorgani antud akt ja tehtav toiming peavad olema 
kohased, vajalikud ning proportsionaalsed seatud eesmärgi suhtes (HMS § 3 lg 1). Haldusorgan võib 
piirata isiku õigusi ja tekitada muid koormavaid tagajärgi vaid juhul, kui see tuleneb seadusest ja on 
hädavajalik. Haldusorganil tuleb leida tasakaal isikule tekitatava võimaliku kahju ja oma tegevuse 
vahel. Mida suurem on  isiku õiguste riive, seda kaalukamad peavad olema vastavad põhjendused. 
Haldusorgani õigeaegne ja korrektne tegevus haldusmenetluse käigus on isiku põhiõiguste tagamise 
üks lähtekohti. 
 
KA poolt väljaantud aktid ja tehtavad toimingud peavad olema kooskõlas õigusaktides kehtestatud 
nõuetega ja tasakaalus võimaliku tekkiva kahjuga. 
 
Näide: Juhendiga väljaantud hinnataotluse metoodika peab olema kohandatav kõigile vee-
ettevõtjatele ühetaoliselt, sõltumata asjaolust, kas taotlejaks on veemajanduse vara omav vee-ettevõtja 
või operaator, kes ise opereeritavat vara ei oma. Käesoleval ajal rakendatav metoodika ei välista 
sellistele operaatoritele hindade kooskõlastamise, kus vara omandiga seonduvast ning omaniku ja 
operaatori vahelisest rendilepingust tulenevalt on investeeringute rahastamine kõrvale jäetud ehk 
sisuliselt ei taga veehindade kooskõlastamine ÜVVKS § 14 lg 2 nõuete täitmist. 
 
Näide: KA ületab oma volitusi hinnataotluste üle otsustamisel, kui see otsus on vastuolus ettevõtte 
juhtorgani otsustega (töötajate, juhtkonna töötasu). 
 
Näide: Reguleeritava vara mõiste on mitmeti tõlgendatud ja vastuoluliselt rakendatud erinevates 
õigusaktides - vt p.5.2. 
 
Näide: KA juhendi nõuete järgi tehtud otsuseid ei ole võimalik haldusmenetluslikult vaidlustada. 
Juhend peab olema kehtestatud õigusakti lisana, nt veehinnamääruse lisana. Sel juhul on võimalik 
juhendi alusel tehtud ettekirjutusi ja otsuseid vaidlustada haldusmenetluse korras. 
 
Näide: KA on nõus aktsepteerima selliseid tegevuskulusid, mille lülitamises veehinna kalkulatsiooni 
ei suudeta kokkuleppele jõuda, tulukuse arvel. P.6 (vt ettepanek A) nimetatud rahavoogude metoodika 
välistab sellise lähenemise kui metoodikas on selgesti kirjeldatud kulutuste komponentide kaupa 
tarbijate poolt makstava tasu kasutamise sihtotstarbelisuse ja selle üle arvestuse pidamise nõuded. 
 
Näide: Tallinnas opereeriv vee-ettevõte on sõlminud lepingu Maardu piirkonnas opereerimiseks. 
Selle lepinguga seondub rahavoogude prognoos, milles kalkuleeritud tariife ei ole KA nõus 
aktsepteerima, kuigi need on majanduslikult põhjendatud. 
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7.2. Kaalutlusõiguse põhimõte 

 
Kaalutlusõigus (diskretsioon) on haldusorganile seadusega antud volitus kaaluda otsustuse tegemist 
või valida erinevate otsustuste vahel (HMS õ 4 lg 1). Seega saab haldusorgan kaalutlusõiguse 
rakendamise puhul valida mitme erineva toimimisviisi ja seetõttu  ka õigusliku tagajärje vahel. See ei 
tähenda kontrollimatut suvaotsustamist, vaid kaalutlusõigust tuleb teostada kooskõlas volituste piiride, 
kaalutlusõiguse eesmärgi ning õiguse üldpõhimõtetega, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes  
põhjendatud huve (HMS § 4 lg 2). 
 
KA nõuded taotlejale ja nende alusel tehtavad otsused peavad olema põhjendatud ja kooskõlas 
õigusaktidega, sh ÜVVKS-ga. Haldusakti põhjendusest peab olema üheselt mõistetav, millistest 
tuvastatud faktilistest asjaoludest on otsustamisel juhindutud; millisele õiguslikule alusele haldusakt 
tugineb, ning kuidas ja milliseid väärtusi on erinevate otsustusvõimaluste vahel valimisel kaalutud. 
 
Näide: KA poolt kooskõlastatava veehinna kalkuleerimise metoodika ja selle järgi makstava tasu 
kasutamise eesmärgid ei ole juhendis selgesti komponentide kaupa kirjeldatud. Seetõttu on võimatu 
saavutada selgust, kuidas on vee-ettevõtjale võimaldatud ja tagatud ÜVVKS § 14 lg 2 nõuete 
täitmine. 
 
Näide: KA ei ole nõus arvestama veehinna kooskõlastamise otsuse tegemisel taotleja püüdlusi 
pakkuda HELCOM'i nõuetele vastava kvaliteediga veeteenust. Kui ettevõtja soovib teostada 
investeeringu selliste nõuete täitmiseks, mis jõustuvad tulevikus, siis peavad nende investeeringute 
kulutused olema sisse lülitatud veehinna arvutamise metoodikasse. KA pole õigust põhjendamatult 
selliseid veehinnataotlusi mitte kooskõlastada. 
 
Näide: Pole selge, millises mahus peab proovidega tõendama, et ettevõte tagab heitvee puhtuse 
vastavalt ÜVVKS esitatud nõuetele. Tegemist on tegevuskulude juhtimisega, mistõttu peab olema 
selgesti kirjeldatud proovide võtmise sagedus ja tulemuslikkus (kas nt 50% või 90% proovidest 
tõendab nõuetele vastavust?). 
 
Näide: Vee-ettevõtjate ootus on, et HMS § 4 nõude kohaselt KA ei ületaks oma volitusi kaalutletud 
otsuse tegemisel - otsus ei tohi olla vastuoluline vee-ettevõtte juhtorganite poolt vastu võetud 
otsustega.  
Kui vee-ettevõtte nõukogu on sõlminud vee-ettevõtte juhatuse liikmega ametilepingu, kus on 
määratletud ametitasu, siis puudub alus KA otsusele mitte aktsepteerida nõukogu otsust ja nõuda 
tegevuskuludes madalama ametitasu rakendamist veehinna kalkuleerimisel. 
Kui vee-ettevõtte juhatus on sõlminud oma töötajaga töölepingu, kus on määratletud töötasu, siis 
puudub alus KA otsusele mitte aktsepteerida juhatuse otsust ja nõuda tegevuskuludes madalama 
töötasu arvestamist veehinna kalkuleerimisel.  
 

7.3. Vormivabaduse ja eesmärgipärasuse põhimõte 
 

Menetlustoimingu vormi ja muud haldusmenetluse üksikasjad määrab haldusorgan kaalutlusõiguse 
alusel, kui seaduse või määrusega ei ole sätestatud teisiti (HMS § 5 lg 1). Juhul, kui menetlustoimingu 
vorm ja muud haldusmenetluse üksikasjad on seadusega ette nähtud, siis peab haldusorgan neist 
lähtuma. Kaalutlusõiguse puhul tuleb arvesse võtta haldusorgani volituse piire, kaalutlusõiguse 
eesmärki ning õiguse üldpõhimõtteid, arvestades olulisi asjaolusid ning kaaludes põhjendatud huve. 
 
Haldusmenetlus on vajalik viia läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt, samuti võimalikult lihtsalt ja 
kiiresti, vältides üleliigseid kulutusi ja ebameeldivusi isikutele (HMS § 5 lg 2). Efektiivsuse printsiip  
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kehtib haldusmenetluses ja kuulub kohaldamisele eelkõige siis, kui seaduses pole kirjas asja 
läbivaatamise tähtaega. 
 
Menetlustoimingud tuleb läbi viia viivituseta, kuid mitte hiljem kui seaduses või määruses sätestatud 
tähtaja jooksul (HMS § 5 lg 4). 
 
Näide: KA nõuab põhjalikke selgitusi ja põhjendusi 3-euroste arvete või 5-eurose aastase kulu kohta - 
vastamisele ja selgitamisele võib kuluda kokku mitmeid kuid (vt näited ülal p.5.3.b)), mis on olulises 
vastuolus menetlusökonoomia põhimõttega. 
 
Näide: KA nõuab menetlusprotsessi jooksul jooksvalt täiendavaid andmeid, mida selleks ajahetkeks 
ei ole võimalik esitada või mis on menetlusse otseselt mittepuutuvad andmed (nt nõuab KA keset 
veemajanduse investeeringuprojekti elluviimist informatsiooni - mitu liitumispunkti on vaadeldavaks 
hetkeks juba välja ehitatud - eesmärgiga hinnata teenusega liitunud tarbijate osa), mistõttu 
menetlusprotsess peatub. 

  
7.4. Uurimispõhimõte 

 
Haldusorgan on kohustatud välja selgitama menetletavas asjas olulise tähendusega asjaolud ja 
vajaduse korral koguma selleks tõendeid omal algatusel (HMS § 6). Hea halduse tava rikkumine 
toimub siis, kui haldusorgan teeb otsuse ilma puudutavat isikut kaasamata ning temalt selgitusi 
nõudmata. Kaalutlusõiguse puhul on ära kuulamata jätmine lubamatu. 
Uurimispõhimõte ei tähenda, et iga detail menetluse jooksul vajab põhjalikku vaagimist, vaid 
haldusorgan peab kõiki teisi haldusmenetluse põhimõtteid arvesse võttes (sh proportsionaalsuse 
põhimõtet) selgitama välja otsuse tegemise seisukohalt olulised asjaolud. Õiguskirjanduses on 
seejuures rõhutatud, et haldusorgan ei tohi toimida kitsalt ja ühepoolselt, vaid on kohustatud 
menetlusse kaasama ja arvesse võtma kõik soodsad asjaolud (sh ka menetlusaluse jaoks) (vt Maurer, 
H. "Haldusõigus. Üldosa", lk 319. Tallinn, Juura 2004). 
 
Näide: KA lähtub tihtipeale pisidetailidest, millele liigne tähelepanu pööramine tekitab veehinna 
kooskõlastamises asjatu ajalise viibe, võrreldes planeerituga (vt näited ülal p. 5.3.b)). Seetõttu tekivad 
vee-ettevõtjale täiendavad tegevuskulud, mis ei ole veehinna sisse lülitatud. 
 
Näide: KA ei võta vastu veehinna kooskõlastamise otsust enne kui taotleja on sunnitult oma taotlust 
korrigeerinud vastavalt KA poolt antud juhistele. Sel viisil jääb taotleja ilma võimalusest vaidlustada 
haldusmenetluslikult KA otsust. KA kohustus on vastu võtta otsus taotletud veehinna 
kooskõlastamisel taotluses esitatud materjalide põhjal. Taotlust võib taotleja muuta ainult 
vabatahtlikult.     

 
Ettepanekud: 
A. Luua monopoolses seisundis oleva ettevõtte teenuse hinna kooskõlastamise 

järelevalveorgan ehk arbiiter, kes teostab järelevalvet Konkurentsiameti poolt 
haldusmenetluslike põhimõtete järgimise üle ning kus on võimalik vee-ettevõtjal KA 
toiminguid ja otsust vaidlustada enne kohtusse minekut. 
 

B. Kehtestada veehinna arvutamise juhend nt veehinnamääruse lisana. 
 

C. Algatada ametkondade (MKM, KKM jt) vahelise töörühma loomine, kelle ülesandeks on 
uue metoodika väljatöötamine. 
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8. Üldised regulatiivsed kaalutlused veemajanduse reguleerimiseks 

 
EVELi hinnangul peab veemajanduse reguleerimine toimuma rohkem sisupõhiselt, kooskõlas 
veemajanduse arengukavadega.  
Eestis on välja kujunenud olukord, kus veemajanduses osaleb suur hulk (200 tk) väikseid vee-
ettevõtteid, kes paraku ei oma piisavat kompetentsi veemajanduse igapäevaseks korraldamiseks ega 
tulubaasi selle ülalpidamiseks. Väiksed vee-ettevõtted on finantsiliselt jätkusuutmatud, ning n-ö 
hingitsevad ainult nende omanike (KOV) sissemaksete toel.  
 
Samas on Eesti riik rahastanud väga suures mahus investeeringuid, ilma oluliselt omanikule omast 
juhtimisrolli võtmata. EVELi hinnangul on Eestis vajalik luua eraldiseisev veemajandust sisuliselt 
reguleeriv keha (ehk regulaator), kelle tegevuse eesmärgiks oleks aidata veemajandusel võimalikult 
hästi areneda. Kuna Konkurentsiameti tööülesandeks on veetarbija kaitsmine monopoolses seisundis 
vee-ettevõtte staatuse võimaliku ärakasutamise eest, siis huvide konflikti vältimiseks peaks selline 
keha olema lahus Konkurentsiametist.  
 
 
Regulaatori põhiülesanded peaksid olema järgmised: 
  
1. välja töötada vee-ettevõtete majandusliku toimimise hindamise süsteem; 
2. uurida ja analüüsida, milline oleks vee-ettevõtte optimaalne suurus Eestis erinevates 

piirkondades. Uuringute põhjal teha seaduste muudatuste ettepanekud eesmärgiga ühendada 
väiksemad vee-ettevõtted; 

3. välja töötada veemajanduse pikaajaline strateegiline kava ja osaleda veemajanduse 
arengukavade sisulises väljatöötamises; 

4. kehtestada selged kvalitatiivsed ja kvantitatiivsed teenuse osutamise normid ja standardid; 
5. arendada veemajanduse valdkonnas keskkonnateadlikkust; 
6. osaleda veemajanduses rakendatavate rahastamise instrumentide väljatöötamisel. 
 
 
 
 
Hans Liibek, EVEL juhatuse esimees 
 allkirjastatud digitaalselt 
 
Kadri Kralla, VHT juht 
 allkirjastatud digitaalselt 


