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Mis jäi eelnõusse, mis läks teenitult või 

teenimatult välja ning mis muudatusi võiks 

tulevikus ette näha?



• Eelnõu avaldati 18.03.2021 → Justiitsministeeriumi 24.08.2021 → Valitsusse 08.11.2021

• Riigikogus algatatud 22.11.2021 → esimene lugemine 19.01.2022 → ei jõua jõustuda 01.04.2022

• Algses eelnõus 223 muudatust → pärast I kooskõlastusringi 255 → pärast II kooskõlastusringi 264

• Riigikogus on arvamusi esitanud 5 kaasatud isikut 

Kuidas on eelnõu aastaga 

muutunud?



• Registris menetluse alustamine kohustuseta toob kaasa selle, et 

see on riigihange (eelnõu I versioon)

• Eelnõu hilisemates versioonides on see kustutatud

• Eesti Energia AS ettepanek võimaldada kasutada registrit kõigi 

konkursside tarbeks

• Algataja vastus Riigikogus, et RHR peaks olema üksnes 

riigihangete ja toetuse saaja ostude jaoks (vt ka RHS § 181 lg 1)

Milleks registrit kasutada tohib?



• Eelnõu I versioonis sooviti kohaliku maksu maksuvõlg 

kõrvaldamise alusena ära kaotada.

• Praeguses versioonis on sätestatud, et hankija võib kohaliku 

maksu maksuvõla tõttu pakkuja kõrvaldada siis, kui ta on 

riigihanke alusdokumendis sellise kõrvaldamise aluse ette 

näinud.

• Kas ja kuidas see RHR-is hankepassi vormis lahendatakse?

• Klassikaline vastuolu hankijate huvide ja pakkujate huvide 

vahel.

Kohaliku maksu maksuvõlg



• Eelnõu I versioonis polnud selliseid norme. Riigikokku esitatud 

versioonis aga küll

• Raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimisel peab 

kõrvaldamise aluseid kontrollima kui:

• raamlepingu eeldatav maksumus ületab rahvusvahelist 

piirmäära ja hankelepingu eeldatav maksumus ületab 

lihthanke või riigihanke piirmäära

• Kontrollimisel kohaldatakse RHS §-s 96 sätestatud korda

• Kas on seda mõeldud nii, et hankelepingu lihthanke piirmäära 

ületamisel kontrollitakse ainult kohustuslikke kõrvaldamise 

aluseid ja riigihanke piirmäära ületades ka vabatahtlikke? 

Kõrvaldamise aluste kontroll raamlepingu 

alusel hankelepingute sõlmimisel



• Eelnõusse on lisandunud uus p 129, millega muudetakse direktiivide ja 

VaKo praktika eeskujul senist hankijate praktikat.

• Muudatuse kohaselt saab eduka pakkuja suhtes kvalifitseerimise otsuse 

ja kõrvaldamata jätmise otsuse teha alles pärast edukaks tunnistamist.

• Seletuskirjast: Sedasama sätestab ka riigihangete direktiivi 2014/24/EL 

art 59 lg 4 teine lõik, mille kohaselt nõuab hankija enne hankelepingu 

sõlmimist dokumentide esitamist „pakkujalt, kellega ta on otsustanud 

lepingu sõlmida“. See on ainuke koht, kus direktiiv märgib eraldi ära 

hankija otsuse. Seega ei ole hankepassiga menetlustes võimalik 

olukord, kus kõik otsused, st hankepassi alusel tehtav otsus, 

pakkumuste vastavaks tunnistamise otsus, pakkumuse edukaks 

tunnistamise otsus ja eduka pakkuja kõrvaldamata jätmist ja 

kvalifitseerimist puudutav otsus tehakse koos. Viimane otsus peab 

olema tehtud eraldi.

Eduka pakkuja suhtes tuleb otsused teha eraldi



• Eelnõu I versioonis oli erimenetlustes kohustuslik 1. peatükis 

ning §-des 81, 82, 85, 110–112, 114–117 ja 119 sätestatu.

• Riigikogu versioonis on kohustuslik üksnes 1. peatükis ning §-

des 77, 81 ja 82 sätestatu.

• Hankija kohaldab erimenetluses §-des 85, 110–112, 114–117 

ja 119 sätestatut, kui riigihanke alusdokumentides ei ole 

sätestatud teisiti.

• Riigihanke alusdokumentides teisiti sätestamine oleks paljudel 

juhtudel aga mõistetamatu, nt § 114 või § 117 osas. Lisaks on 

eelnõus jätkuvalt ette nähtud, et kontsessioonilepingu 
sõlmimise menetluses RHS §-id 114, 117 ja 119 kohaldub.

Erimenetlustes hankemenetluse sätete 

kohaldamine



• Majandusliku ja finantsseisundi kontrollimiseks nõutavate dokumentide loetelu muutub lahtiseks

• Pakkumuse läbivaatamata jätmisel RHS § 111 lg 7 alusel tuleb teha vastav hankija otsus

• Sotsiaal- ja eriteenuste erimenetluses pakkumuste esitamise minimaalne tähtaeg 15 → 10 päeva

• Kontsessioonimenetluses ei pea RHS §-i 115 kohaldama (va erijuhud)

• Erandi kasutamise vaidlustamine ka enne hankelepingu sõlmimist

• Kui vaidlustust muudetakse või täiendatakse, teeb VaKo otsuse 35 päeva jooksul senise 30 asemel

Varia



• VaKo võiks olla päris eraldiseisev organ.

• Mistahes tähtajad ja kohustused ei peaks olema seotud riigihanke menetluse liigiga – see 

hoiaks kõvasti kokku ka regulatsiooni mahtu.

Mida tulevikuks?



Aitäh kuulamast!

Mario Sõrm

mario.sorm@sorainen.com



Pakkumuste esitamise tähtaeg lihthangetes 

ja pakkuja ärisaladuse kaitse



• Erimenetluse vorm

• Riigihanke menetlus

• Piirmäärad

• Asjade või teenuste hankeleping 

– 30 000 eurot

• Ehitustööde hankeleping, 

teenuste kontsessioonileping jm 

– 60 000 eurot

• Kaitse- ja julgeolekuvaldkonna 

ning võrgustikusektori hankija 

sõlmitav ehitustööde 

hankeleping – 300 000 eurot

• 36% kõikidest hangetest (2019)

Mis on lihthange?



Pakkumuse esitamise tähtajad 

lihthankemenetluses praegu

• Mõistlik tähtaeg

- Kirjas hanketeates

- Oleneb hankelepingu esemest

• Asjade või teenuste hankeleping

• Minimaalselt 5 tööpäeva

• Ehitustööde hankeleping

• Minimaalselt 15 päeva



• 3 päeva jooksul alates riigihanke 

alusdokumentidega seotud 

selgitustaotluse saamisest

• Hankija ei ole kohustatud vastama, 

kui selgitustaotluse laekumise ning 

pakkumiste esitamise tähtaja 

vahele ei jää üle ühe tööpäeva

Selgitustaotluste tähtajad 
lihthankemenetluses praegu



Praeguse regulatsiooni probleemid

Tähtaja arvestamise lähtepunkt on 

ebaselge

Viis tööpäeva jääb 

alusdokumentidega tutvumiseks, 

selgituste saamiseks, 

koostööpartneritega suhtlemiseks 

ning pakkumuse koostamiseks 

väheks

Selgitused võivad saabuda pärast 

pakkumuste tähtaega



• Alates hanketeate registrile 

esitamisest

• Asjade või teenuste hankeleping

• Minimaalselt 10 päeva

• Ehitustööde hankeleping

• Minimaalselt 15 päeva

Pakkumuse esitamise tähtaegade 

muudatused



Selgitustaotluste tähtaegade 
muudatused

• 3 päeva alates riigihanke 

alusdokumentidega seotud 

selgitustaotluse saamisest

• Hankija ei ole kohustatud vastama, kui 

selgitustaotluse laekumise ning 

pakkumiste esitamise tähtaja vahele ei 

jää üle kahe tööpäeva



Pakkuja ärisaladuse kaitse



• Teave, mis:

• Ei ole kogumis või üksikasjade täpses 

paigutuses ja kokkupanus üldteada või kergesti 

kättesaadav nende ringkondade isikutele, kes 

tavaliselt kõnealust laadi teabega tegelevad

• Omab oma salajasuse tõttu kaubanduslikku 

väärtust

• Mille üle seaduslikku kontrolli omav isik on 

asjaoludest lähtuvalt võtnud vajalikke meetmeid, 

et seda salajas hoida

Mis on ärisaladus?



Ärisaladus RHS-is praegu

Ärisaladuse märkimine ja põhjendamine 

pakkumuses

Välja arvatud:

Pakkumuse maksumus ja 

osamaksumus

Teenuste puhul muud hindamise 

kriteeriumidele vastavad pakkumust 

iseloomustavad numbrilised näitajad

Asjade ja ehitustööde puhul muud 

hindamise kriteeriumidele vastavad 

pakkumust iseloomustavad näitajad

Hankija ei avalikusta ärisaladust



• Osamaksumuse definitsiooni 

puudumine

• Turu-uuringu käigus saadud 

ärisaladuse küsimus

• Ärisaladuse kaitse laienemine 

ainult hankemenetlusele

Murekohad



• Osamaksumuse defineerimine

• Pakkumuse maksumuse eraldi hinnatav osa

• Ärisaladuse kaitse regulatsiooni 

laiendamine kõikidele riigihanke 

menetluse vormidele, sh lihthangetele

• Ärisaladuse avaldamise keeld turu-

uuringutel saadud infoga seoses

Ärisaladust puudutavad muudatused



Aitäh kuulamast!

Maarika Maripuu 

maarika.maripuu@sorainen.com



Kõrvaldamise aluste kontroll laieneb



Küsimus puudutab ettevõtja esindajatel 

kõrvaldamise aluste kontrollimist:

• Seni tuli kontrollida neid lepingulisi esindajaid, 

kellel on seos vastava riigihankega.

• Tulevikus tuleb aga kontrollida ka selliseid 

üldvolitusega isikuid, kes konkreetse hankega 

seotud pole, nt:

• tegevjuhid, kes pole juhatuse liikmed 

• prokuristid,

• EL-i õigusest tulenev muudatus ja kindlasti 

võetakse seadusena vastu.

Kõrvaldamise aluste kontroll laieneb



Üldreegel: Hankelepingut ei ole lubatud sõlmida ettevõtjaga, 

1) kes on ise sanktsioonisubjekt või

2) kelle haldus-, juhtimis- või järelevalveorgani liige on rahvusvahelise 

sanktsiooni subjekt.

Selline pakkuja tuleb riigihankest kõrvaldada kohustuslikus korras või kui 

on tegemist tuginetava ettevõtjaga, andma pakkujale aega selline 

alltöövõtja välja vahetada (5 tööpäeva – RHS § 103 lg 6).

Eelnõu lisab erandi: hankelepingu võib sõlmida sellisel juhul 

sanktsioonisubjektiga (nii olukorras, kus sanktsioonisubjekt on ettevõtja või 

mõni tema juhtorgani liige), kui hankelepingu sõlmimine ei riku 

rahvusvahelist sanktsiooni.

• nt kui kehtestatud on sissesõidukeeld aga mitte finantssanktsiooni.

Sanktsioonisubjektiga lepingu sõlmimine



Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 7 lg 1:

• Rahvusvahelist sanktsiooni rikkuv tehing on tühine.

KarS § 93 prim. Rahvusvahelise sanktsiooni ja Vabariigi Valitsuse sanktsiooni rikkumine

(1) Rahvusvahelist sanktsiooni rakendavas või Vabariigi Valitsuse sanktsiooni 

kehtestavas õigusaktis sätestatud kohustuse täitmata jätmise või keelu rikkumise 

eest – karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise 

karistusega.

Sanktsioonisubjektiga lepingu sõlmimise 

tühisus ja vastutus



RHS § 95 lg 3 lubab täna hädajuhtumil ülekaaluka 

avaliku huvi tõttu sõlmida hankelepingu ka sellise 

isikuga, kellel on kohustuslik kõrvaldamise alus ning 

muidu jääks hankeleping sõlmimata.

Eelnõu kohustab sellisel juhul tegema ka kõrvaldamata 

jätmise otsuse, mis on aluseks hankelepingu 

sõlmimisele pakkujaga, kellel on tegelikult 

kõrvaldamise alus täidetud.

Sanktsioonisubjektiga hankelepingu 
sõlmimine – menetluslik täiendus



• Eelnõu võtab vabatahtlikest kõrvaldamise alustest välja 

kohaliku maksuvõla kontrollimise ning kohustuse kaaluda, kas 

kohaliku maksuvõla olemasolul pakkujat kõrvaldada või mitte.

• Regulatsioon sisus tegelikult ei kao – asemele tuleb hankijatele 

õigus RHAD-sse lisada säte, mille alusel kontrollitakse ka kohalikke 

makse ning nende olemasolul kõrvaldatakse selline pakkuja.

• Nö lauskontrollist vabatahtliku kontrolli suunas

• Saavad rakendada need hankijad, kes soovivad – hankija 

asukoha järgse omavalituse kohaliku maksu kontroll-

• Saavad rakendada ka hankijad, kes pole KOVid

• Halduskoormuse küsimus nii hankijatele kui pakkujatele

• Jätkuvalt 3 tööpäeva aega maksu tasumiseks või 

ajatamiseks

Muudatus kohalike maksude kontrollimises



Eelnõust läksid välja:

• Maksudeklaratsiooni esitamata 

jätmine.

• Praktilised rakendamise raskused.

• Tahtliku valetamise tõttu kõrvaldamine.

• Küsimus pigem valeandmete 

kvalitatiivses sisus ning vähem 

selles, kas tegemist oli tahtliku või 

mittetahtliku käitumisega. Võimatu 

hankijal ka tuvastada.

• Oluline on andmete kaalukus ja selle 

potentsiaalne mõju 

hankemenetlusele

Muudetud valikulised kõrvaldamise alused

Valikulistest kõrvaldamise alustest muudetakse 

kahte alust:

• Kui on varasemaid hankelepingu 

rikkumisi, saab välja jätta uues hankes 

vaid siis, kui rikkumine oli oluline.

• Mis hetkest hakkab rikkumine?

• Pideva rikkumise puhul, mitu 

rikkumist on pidev ja millal 

ajaarvestus hakkab?

• Hankija mõjutamine soodsate otsuste 

saamiseks tuleb minevikust nüüd kaasa.

• Kohaldub ka siis, kui mõjutamine 

pole toimunud vaidlusaluses hankes



• Eelnõu võimaldab nüüd esitada heastamist tõendavaid dokumente 

mistahes ajal (st ei pea koos pakkumusega).

• Tõendid saab esitada pöördmenetluse korral nt edukas 

pakkuja.

• Heastamist ei saa aga läbi viia hanke ajal, sest 

hankepassis peab rikkumine olema märgitud ning teave, 

et pakkuja on rikkumise heastanud.

• Hankepassis kohustus esitada lühike 

heastamismeetmete kirjeldus.

• Oluline ka nt lepingurikkumiste märkimise puhul!

• Heastamist võimalik rakendada ka allapoole RV piirmäära jäävate 

hangete puhul

• Hankija peab selle siiski olema RHAD-s sätestanud.

Heastamise muudatused



• Kehtiv RHS – hankija avaldab info hankelepingu täitmise rikkumise kohta pärast 

hankelepingu lõppemist.

• Eelnõu – hankija peab rikkumise kohta registrisse infot sisestama 10 30 päeva 

jooksul arvates rikkumisest õiguskaitsevahendi rakendamisest.

• Teavitamiskohustus üksnes nende rikkumiste puhul, ms on RHS § 95 lg 4 p 

8 mõttes kõrvaldamise aluseks.

• Õiguskaitsevahendi rakendamise aeg = hankija poolt ettevõtjale nõude 

esitamise aeg (nt leppetrahvinõude esitamine).

• Eelnõus uus: hankija nõude vaidlustamise korral kohustus teavitada 10 päeva 

jooksul registrit sellest, et pakkuja on selle vaidlustanud.

• Vaidlustamine ei tähenda üksnes kohtusse pöördumist, vaid ka kohtuväliselt 

vastuväite esitamist.

• Eelnõus tähtaja pikendus õigustatud, sest pakkujal on mõistlikult aega:

• Analüüsida heastamise võimalusi ja rakendada meetmeid. 

• Arvestada rikkumise „deklareerimisel“ esitamisel olevates pakkumustes.

Info hankelepingu rikkumisest kiiremini avalikuks



Tulevikus on hankijal õigus hankeleping lõpetada ka siis, kui pakkujal 

tekib kohustuslik kõrvaldamise alus hankelepingu täitmise ajal, nt

maksuvõlg.

• Eelkõige tuleks seda võimalust kasutada, kui kõrvaldamise aluse tõttu 

tekib oht hankelepingu nõuetekohasele täitmisele või kui pakkuja on 

muutunud ebausaldusväärseks.

• Nagu hankemenetluseski, võiks ka siin olla hankijal õigus vähemalt 

maksuvõla osas anda tähtaeg maksmiseks või ajatamiseks.

• Eelnõuga ei soovita sekkuda võlasuhtesse nii sügavalt.

• Soovitatakse anda tähtaeg tasumiseks.

• Problemaatiline on heastamisvõimaluse puudumine, oluline nt 

pikkade lepingute puhul. 

• Soovitatakse küsida pakkujalt selgitusi, sh seda, kas on 

heastanud ja kui, siis kuidas.

Kõrvaldamise aluste tõttu saab hankelepingu 
lõpetada



Aitäh kuulamast!

Kadri Härginen

kadri.harginen@sorainen.com



Mis muutub vaidlustes?

Gerli Helene Gritsenko



Halduskohtumenetluse 

seadustiku täiendamine

Peale kaebuse esitamise kohta teate saamist ja 

enne selle kaebuse kohta tehtud lõpliku 

kohtulahendi jõustumist, ei või hankija anda 

nõustumust hankelepingu sõlmimiseks

Kohus võib hankija põhjendatud taotluse alusel 

anda igas kohtumenetluse staadiumis hankijale 

loa hankelepingu sõlmimiseks nõustumuse 

andmiseks

Kaebus kolme tööpäeva jooksul



• Vaidlustuse või kahju hüvitamise taotluse osalise 

rahuldamise korral – mõlemal poolel on õigus oma kulude 

hüvitamisele teise poole poolt proportsionaalselt

vaidlustuse või taotluse rahuldamisega

• Hankija tunnistab vaidlustatud otsuse vaidlustuse 

tulemusena kehtetuks või muudab riigihanke 

alusdokumente, ent ei mööna sõnaselgelt, et ta vaidlustuse 

omaks võtab – kulude hüvitamine vaidlustajale

Menetluskulud VAKO-s



Tähtajad ja RHAD muutmine

Riigihanke alusdokumentide (RHAD) 

muutmiseks ei loeta seda, kui hankija muudab 

üksnes pakkumuste, taotluste või ideekavandite 

esitamise tähtpäeva, ent muid muudatusi 

riigihanke alusdokumentides ei tee

Täiendatakse RHAD peale vaidlustuse 

esitamise tähtaega ideekonkursil, sotsiaal- ja 

eriteenuste erimenetluses ning 

kontsessioonilepingu sõlmimise menetluses

Alla lihthanke piirmäära jäävate riigihangete 

puhul kohaldatakse vaidlustuse esitamisele 

samu tähtaegu, mida lihthankemenetluses



Vääramatu jõud

Vääramatu jõud on asjaolu, mida võlgnik ei saanud 

mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud 

temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise 

kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda 

väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.



Aitäh kuulamast!

Gerli Helene Gritsenko

gerli.gritsenko@sorainen.com



ri igikogu.ee

Seaduseelnõu 491 SE

menetlusest

Kaido Rosin

Riigikogu majanduskomisjoni nõunik



44 riigikogu.ee

riigikogu.ee
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Eelnõu 491 SE menetluskäik (1)

▪22.11.2021 algatatud

▪23.11.2021 menetlusse võetud

▪23.11.2021 määratud juhtivkomisjon

▪14.12.2021 määratud esindaja

▪10.01.2022 arutatud komisjonis

▪19.01.2022 esimene lugemine lõpetatud

▪02.02.2022 kl 17:15   MEde tähtaeg

▪…
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Eelnõu 491 SE menetluskäik (2)

▪Menetlusest teavitamine: 44

▪Arvamusi: 5

»Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

»Eesti Energia AS

»Eesti Kaubandus-Tööstuskoda

»Eesti Linnade ja Valdade Liit

»Rahandusministeerium
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ri igikogu.ee

Aitäh!

kaido.rosin@riigikogu.ee



Kuula meie „Hankekooli“ videoloenguid Soraineni

Youtube’i kanalil ja kodulehel:

• Hankija kahjunõue pakkuja vastu

• Ühispakkujate keelatud koostöö

• Alapakkumuste kontroll

• Eksperdid arutlevad: Alapakkumuste kontroll

https://www.sorainen.com/et/video/hankekool-hankija-kahjunoue-pakkuja-vastu/
https://www.sorainen.com/et/video/hankekool-uhispakkujate-keelatud-koostoo/
https://www.sorainen.com/et/video/hankekool-alapakkumuste-kontroll/
https://www.sorainen.com/et/video/eksperdid-arutlevad-alapakkumuste-kontroll/


Täname osalemast!

Võta meie riigihankeõiguse tiimiga ühendust:

Kadri Härginen

kadri.harginen@sorainen.com

Gerli Helene Gritsenko 

gerli.gritsenko@sorainen.com

Mario Sõrm

mario.sorm@sorainen.com

Maarika Maripuu

maarika.maripuu@sorainen.com
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