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HINDAMISOTSUS

Tallinn   26. juuni 2014 nr 47

Riigikogu ja Riigikogu Kantselei dokumentide 
hindamine arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks

I Üldosa

1.1 Hindamise alus

Hindamise alus on arhiiviseaduse (RT I, 21.03.2011, 1) §7 lõige 2. 

1.2 Hindamise eesmärk ja rakendusala

Hindamise eesmärk on Riigikogu ja Riigikogu Kantselei (edaspidi Riigikogu ja kantselei) 
dokumentide arhiiviväärtuse väljaselgitamine.

Hindamisele kuuluvad Riigikogu ja kantselei tegevuse tulemusel alates 1995. aastast loodud ja 
saadud ja edaspidi loodavad ja saadavad dokumendid. 1992-1995 tegutsenud VII Riigikogu 
dokumendid on kantud Riigiarhiivi poolt kooskõlastatud nimistutesse (EKK 04. novembri 1997 
protokoll nr 2).

Tugifunktsioonide dokumendid on hinnatud Rahvusarhiivi järgnevate üldotsustega:

- 01. detsembri 2005 hindamisotsus nr 674 “Majanduslike huvide deklaratsioonide 
hindamine”;

- 02. veebruari 2010 hindamisotsus nr 53 “Finantsplaneerimise ja raamatupidamise 
arvestuse ning varade haldamise ja hoolduse käigus tekkiva teabe hindamine 
arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks“;

- 23. detsembri 2010 hindamisotsus nr 538 “Infoallikate ja infotehnoloogia haldamise 
käigus loodava teabe hindamine arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks”;

- 05. mai 2011 hindamisotsus nr 251 “Töö- ja teenistussuhete ning töötervishoiu ja 
tööohutuse korraldamise käigus loodava teabe hindamine arhiiviväärtuse 
väljaselgitamiseks;

- 28. oktoobri 2013 hindamisotsus nr 85 “Välisabi saamise ja kasutamisega seotud 
- dokumentide arhiiviväärtuse väljaselgitamine”;
- 10. jaanuari 2014 hindamisotsus nr 2 “Personalitöö käigus sisseseatud isikutoimikute 

hindamine”.

Riigikogu ja kantselei põhifunktsioonide dokumente on hinnatud ka järgnevate otsustega:

- 15. septembri 2006 hindamisotsus nr 489 „ Riigikogu istungeid kajastavate dokumentide 
arhiiviväärtuse määramine“;
-  30. oktoobri 2006 hindamisotsus nr 569 „Vabariigi Presidendi ametivannete hindamine nende 
arhiiviväärtuse määramiseks“;



-  10. juuni 2013 hindamisotsus nr 35 „Riigikohtu dokumentide hindamine arhiiviväärtuse 
väljaselgitamiseks“;
-  20. septembri 2013 hindamisotsus nr 77 „Õigusloome dokumentide hindamine Riigikogus, 
Riigikogu Kantseleis ja ministeeriumides arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks“;
- 10. detsembri 2012 hindamisotsus nr 175 „Valimiste ja rahvahääletuste korraldamise ning 
läbiviimise käigus loodavate dokumentide hindamine arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks;“
-  26. juuni 2014 hindamisotsus nr 39 “Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni 
dokumentide hindamine arhiiviväärtuse väljaselgitamiseks“.

II Hindamise läbiviimine

2.1 Hindamise alusdokumendid

Hindamisel lähtuti Riigikogu ja kantselei tööd reguleerivatest õigusaktidest, arhiiviseadusest, 
arhiivieeskirjast, Rahvusarhiivi hindamispoliitika ja -strateegia põhimõtetest ning Riigikogu ja 
kantselei toimikute loeteludest, nimistutest ning dokumentide ja arhivaalide loeteludest.

2.2 Arhiivimoodustaja ülevaade ja hinnatavate dokumentide kontekst

28.06.1992. a toimunud rahvahääletusel võeti vastu Eesti Vabariigi põhiseadus, mille alusel 
kuulub seadusandlik võim Riigikogule. 20. septembril 1992. aastal valiti VII Riigikogu – 
esimene Riigikogu pärast Teist maailmasõda. 1995-1999 tegutses VIII Riigikogu, 1999-2003 IX 
Riigikogu, 2003-2007 X Riigikogu, 2007-2011 XI Riigikogu  ja käesoleval ajal on koos 
Riigikogu XII koosseis.
 
Riigikogul on järgnevad ülesanded: 

1) võtab vastu seadusi ja otsuseid;
2) otsustab rahvahääletuse korraldamise;
3) valib Vabariigi Presidendi;
4) ratifitseerib ja denosseerib välislepinguid;
5) annab peaministri kandidaadile volitused Vabariigi Valitsuse moodustamiseks;
6) võtab vastu riigieelarve ja kinnitab selle täitmise aruande;
7) nimetab Vabariigi Presidendi ettepanekul ametisse Riigikohtu esimehe, Eesti Panga nõukogu 
esimehe, riigikontrolöri, õiguskantsleri ja kaitseväe juhataja või ülemjuhataja;
8) nimetab Riigikohtu esimehe ettepanekul ametisse Riigikohtu liikmed;
9) nimetab Eesti Panga nõukogu liikmed;
10) otsustab Vabariigi Valitsuse ettepanekul riigilaenude tegemise ja riigile muude varaliste 
kohustuste võtmise;
11) esineb avalduste ja deklaratsioonidega ning pöördumistega Eesti rahva, teiste riikide ning 
rahvusvaheliste organisatsioonide poole;
12) kehtestab riiklikud autasud, sõjaväelised ja diplomaatilised auastmed;
13) otsustab umbusalduse avaldamise Vabariigi Valitsusele, peaministrile või ministrile;
14) kuulutab riigis välja erakorralise seisukorra;
15) kuulutab Vabariigi Presidendi ettepanekul välja sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja 
demobilisatsiooni;
16) lahendab muid riigielu küsimusi, mis ei ole põhiseadusega antud Vabariigi Presidendi, 
Vabariigi Valitsuse, teiste riigiorganite või kohalike omavalitsuste otsustada.

Riigikogu tööd korraldab Riigikogu juhatus vastavalt Riigikogu kodu- ja töökorra seadusele ja 
Riigikogu liikme staatuse seadusele. Riigikogu juhatus korraldab Riigikogu esindamist, jaotab 
kohad komisjonides, kinnitab komisjoni koosseisu, registreerib fraktsioonid, koostab ja esitab 
Riigikogule kinnitamiseks Riigikogu töönädala päevakorraprojekti. Vajadusel määrab juhatus 
menetlusse esitatud eelnõule juhtivkomisjoni.
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Riigikogu komisjonid on alatised, eri-, uurimis- ja probleemkomisjonid. Komisjonid 
moodustatakse Riigikogu otsusega. Riigikogu alatine komisjon valmistab ette eelnõusid 
Riigikogu täiskogus arutamiseks, kontrollib oma valdkonna piires täidesaatva riigivõimu 
teostamist ning täidab muid seaduse või Riigikogu otsusega talle pandud ülesandeid.

Riigikogus on järgmised alatised komisjonid:

1) Euroopa Liidu asjade komisjon;
2) keskkonnakomisjon;
3) kultuurikomisjon;
4) maaelukomisjon;
5) majanduskomisjon;
6) põhiseaduskomisjon;
7) rahanduskomisjon;
8) riigikaitsekomisjon;
9) sotsiaalkomisjon;
10) väliskomisjon;
11) õiguskomisjon.

Riigikogu moodustab erikomisjoni seaduse alusel, samuti seadusest või välislepingust tulenevate
ülesannete täitmiseks. Uurimiskomisjon moodustatakse avalikku huvi pakkuva sündmuse 
asjaolude uurimiseks. Probleemkomisjoni võib moodustada olulise tähtsusega probleemi 
läbitöötamiseks. Tegevuse lõpetamisel esitavad komisjonid Riigikogule tegevuse aruanded või 
kokkuvõtted.

Riigikogu fraktsiooni võivad moodustada ja sinna peavad kuuluma vähemalt viis Riigikogu 
liiget, kes on valitud sama nimekirja järgi. Fraktsioonides lepitakse kokku poliitilistes otsustes, 
mille järel on võimalik komisjonis ja Riigikogu täiskogu istungil ja avalikkuse ees oma arvamust
esitada. Fraktsioonidel on seaduse algatamise õigus. 

Riigikogu võib otsusega välissuhtluse korraldamiseks moodustada oma liikmetest 
välisdelegatsioone.

Teiste riikide parlamentidega suhtlemise tõhustamiseks luuakse parlamendirühmi.

Riigikogu teenindab ja tema asjaajamist korraldab Riigikogu Kantselei. Kantselei moodustati  
Riigikogu 1992. aasta 5. oktoobri otsusega. Põhimääruse (kinnitatud Riigikogu juhatuse 2013. 
aasta 28. veebruari otsusega nr 41, muudetud 2013. aasta 22. novembri otsusega nr 190) alusel 
on kantseleil järgnevad ülesanded:

1) nõustab Riigikogu, tema organeid ja Riigikogu liikmeid parlamentaarse kontroll alal ja muude
ülesannete täimisel;
2) teenindab Riigikogu, korraldab tema asjaajamist ning loob Riigikogule ülesannete täitmiseks 
vajalikud tingimused; 
3) osutab Riigikogule kaasabi suhtlemisel teiste riigiorganite ja avalikkusega ning korraldab 
Riigikogu välissuhtlemist;
4) analüüsib parlamendiõigust ja -praktikat ning teeb ettepanekuid Riigikogu töö täiustamiseks;
5) korraldab Riigikogu liikmete ametihüvedega seonduvat, määrab ja maksab välja 
parlamendipensione;
6) korraldab riigivara valitsemist vastavalt riigivaraseadusele;
7) koostab Riigikogu eelarve projekti ja täidab kinnitatud eelarvet;
8) esindab Riigikogu juhatuse volitusel Riigikogu kohtus ja teistes riigiasutustes;
9) teenindab Vabariigi Valimiskomisjoni ja elektroonilise hääletamise komisjoni;
10) teenindab Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni;
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11) teeb informatsiooni hankimise, säilitamise, töötlemise, analüüsimise ja kättsaadavaks 
tegemise ning väljaannete koostamise eesmärgil koostööd Rahvusraamatukoguga;
12) täidab seaduste ja muude õigusaktidega talle pandud ning Riigikogu organite poolt antud 
teisi ülesandeid.

Kantseleid juhib direktor, kelle määrab ametisse Riigikogu juhatus avaliku konkursi korras.

2.3 Hindamise käik

Hindamise viis läbi kogumisosakonna arhivaar-inspektor Tiia Siir, kes külastas kantseleid ja 
tutvus hinnatavate dokumentidega.

Selgitusi andsid kantselei istungiosakonna asejuhataja Siret Neeve, nõunik Kristi Rasva ja 
arhivaar Jaan Loderaud, kes tutvustasid kantselei dokumendi- ja arhiivihalduse praktikat ning 
andsid omapoolse hinnangu dokumentides sisalduva teabe originaalsusele ja väärtusele.

Hindamisega seonduvaid küsimusi arutati Rahvusarhiivi hindamiskomisjoni koosolekul 
09. aprillil 2014. Hindamisotsuse kavand esitati kantseleile tutvumiseks ja ettepanekute 
tegemiseks.

Dokumentide arhiiviväärtuse väljaselgitamisel on arvestatud arhiivimoodustaja olulisust, teabe 
funktsionaalset konteksti ja unikaalsust ning eeldatavat uurijahuvi.

Hindamisotsuse III osas on punktis 3.2 funktsioonide ja sarjade esitamise aluseks võetud 
kantselei dokumentide loeteluga (kinnitatud kantselei direktori 22. detsembri 2011 käskkirjaga nr
25; muudetud 20. detsembri 2013 käskkirjaga nr 45) sisse seatud liigitusskeem. Otsuses on välja 
toodud ainult arhiiviväärtuslikuks hinnatud dokumendid ning vajadusel lühidalt kirjeldatud 
nende sisu ja/või tekkimise konteksti.

III Hindamisotsus

3.1 Arhiiviväärtuslikud on nimistutesse 1-6 kantud dokumendid.

3.2 Arhiiviväärtuslikud on dokumentide loetelu liigitusskeemi (vt hindamisotsuse lisa) 
alusel:

Funktsioon 1. Seadusloome

Vabariigi Presidendi valimine. Välislepingute ratifitseerimine ja denonsseerimine. 
Peaministrikandidaadile volituste andmine Vabariigi Valitsuse moodustamiseks. 

Ametiisikute ametissenimetamine. Euroopa Liidu õigusaktide eelnõude menetlemine ja 
vastuvõtmine Vabariigi Valitsuse ettepanekul.    

(1) Euroopa Liidu dokumendid lisadega
Riigikogu poolt menetletavad EL algatuste, istungite, kohtumiste dokumendid ja nende lisadokumendid erinevatest 
institutsioonidest (Euroopa komisjon, EL Nõukogu, Euroopa Parlament), Vabariigi Valitsuse seisukohad lisadega, 
komisjoni arvamus, Riigikogu seisukoht jms.

(2) Õiguskantsleri ettepanekud ja ettekanded
Riigikogule esitatud õiguskantsleri ettepanekud ja ettekanded lisadokumentidega.

(3) Rikkumismenetluste toimikud
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Riigikogu komisjonide kirjavahetus Euroopa komisjoni, välisministeeriumi jt institutsioonidega seoses EL õigusakti 
riigisisese ülevõtmisega; ülevaated õigeaegselt ülevõtmata direktiividest.

Funktsioon 2. Parlamentaarne kontroll
 
Pöördumine arupärimiste ja kirjalike küsimustega Vabariigi Valitsuse ja tema liikmete, Eesti 
Panga nõukogu esimehe, Eesti Panga presidendi, riigikontrolöri ja õiguskantsleri poole. Muude 
oma pädevusse kuulvate riigielu küsimuste lahendamine.

(1) Kirjalikud küsimused lisadega
Riigikogu liikmete kirjalikud küsimused lisadega, kaaskirjad, vastused.

(2) Komisjonide aruanded tegevusest 
Riigikogu komisjoni koostatud aruanne (esitatakse RK juhatusele) või aastakokkuvõte komisjoni tegevusest (sh 
erikomisjonide aastaaruanded tegevusest); aruanded täitevvõimu kontrollimisest.

(3) Olulise tähtsusega riiklikud küsimused, tegevuskavad ja raportid lisadega
Komisjoni poolt tõstatatud olulise tähtsusega küsimus Riigikogus arutamiseks; olulise teema läbitöötamiseks või 
järelevalve tegemiseks koostatav dokument (aruanne või raport); Riigikogule esitatud tegevuskavad.

(4) Poliitilised avaldused ja umbusaldusavalduste nõuded
Nõuded umbusalduse avaldamiseks; presidendi, peaministri ja valitsusliikmete ja Riigikogu külaliste poliitilised 
avaldused; peaministrile volituste andmise taotlused.  

(5) Kirjavahetus täitevvõimu tegevusest
Kirjavahetus eraisikutega ja kolmanda sektori organisatsioonidega sotsiaalabi, õiguskaitse jms küsimustes; 
komisjonide märgukirjad jms.

(6) Ametiisikute aruanded ja ülevaated 
Riigikontrolli, valitsusliikmete, Eesti Panga, Finantsinspektsiooni, Riigikohtu, õiguskantsleri, soolise 
võrdõiguslikkuse voliniku jt ametiisikute aruanded ja ülevaated; teated ülevaate või aruande ettekandmisest 
Riigikogu täiskogus.

(7) Kirjavahetus korruptsioonivastasest tegevusest 
Korruptsioonivastase erikomisjoni kirjavahetus; majanduslike huvide deklaratsioonide esitajatega korralduslikes 
küsimustes; järelepärimised (nt kapo, maksu- ja tolliamet).

Funktsioon 3. Riigikogu esindamine ja välissuhtlemine

Välissuhtlemine ja koostöö rahvusvaheliste organisatsioonide, parlamentidevaheliste ühenduste 
ja teiste riikide parlamentidega. Väliskülaliste ja delegatsioonide vastuvõtmine. Riigikogu 
visiitide teenindamine.

(1) Riigikogu liikmete lähetused lisadega
Riigikogu juhatuse otsused  Riigikogu liikmete lähetusse saatmise tingimuste kinnitamisest; Riigikogu liikmete 
taotlused ja lähetuste kokkuvõtted, ettekanded, välislähetuste aruanded.

(2) Riigikogu delegatsioonide toimikud
Koosolekute protokollid, kirjavahetus (nt teiste riikide parlamentide, NATO Parlamentaarse Assamblee jt);  
Riigikogu liikmete sõnavõttude tekstid.

(3) Riigikogu parlamendirühmade toimikud 
Koosolekute protokollid, kirjavahetus.

(4) Riigikogu toetusrühmade toimikud 
Koosolekute protokollid, kirjavahetus.

(5) Visiitide toimikud
Kirjavahetus, kutsed, programmid, kavad, eelarved, ülevaated jms.
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(6) Külaliste raamat
Riigikogu esimehe külaliste sissekanded.

(7) Kirjavahetus Riigikogu esindamisest
Kutsed ja kirjad Riigikogu esindamisest erinevatel üritustel; erinevate riikide parlamentide küllakutsed, visiitidega 
seotud kirjavahetus; Vabariigi Presidendi teated välisvisiitidest.

(8) Riigikogu juhatuse kõned ja kirjutised
Riigikogu juhatuse liikmete kõnede, artiklite jms tekstid.

Funktsioon 4. Riigikogu töökorraldus

Riigikogu täiskogu, komisjonide ning juhatuse istungite teenindamine ning stenogrammide 
koostamine. Riigikogu asjaajamise korraldamine ja arhiivi pidamine ning keeleline nõustamine 
ja tõlkimine.

(1) Riigikogu juhatuse otsused
Juhatuse otsused eelnõude menetlusse võtmisest, fraktsioonide registreerimisest, Riigikogu liikmete määramisest 
komisjonidesse jms.

(2) Riigikogu juhatuse istungite protokollid lisadega
Juhatuse istungite ülevaated ja protokollilised otsused.

(3) Riigikogu komisjonide istungite protokollid lisadega

(4) Riigikogu fraktsioonide koosolekute protokollid lisadega

(5) Riigikogu tööd kajastavad statistilised aruanded
Eelnõude kohta; arvandmed erinevatest menetlustest, koondaruanne trükisena.

(6) Kantselei üldkäskkirjad
Direktori käskkirjad põhitegevusest.

(7) Töörühmade toimikud
Kantselei töörühmad vms; koosolekute protokollid, kokkuvõtted.

(8) Euroopa Liidu ja NATO salastatud dokumendid
Salastatud välisteabe dokumendid.

(9) Julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni kirjavahetus
Salastatud dokumendid.

(10) Salastatud dokumendid
Kuni 01.01.2014 NATO salastatud dokumendid.

(11) Sisekontrolli dokumendid
Sisekontrolli nõuniku koostatud arvamused, nõuanded, memod; sisekontrolli nõunikule adresseeritud dokumendid.

(12) Fotokogu
Alates 1992.

Funktsioon 5. Avalikkusega suhtlemine

Avalikkuse informeerimine Riigikogu tegevusest. Riigikogu tööd kajastava informatsiooni ja 
ametlike teadete edastamine ajakirjandusele. Siseinfokorraldus Riigikogus ja kantseleis.

(1) Riigikogu pressiteated ja ülevaated/kuni 01.01.2014 Riigikogu pressiteated
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Riigikogu tööd kajastavad pressiteated (kohtumised, üritused, sündmused jms); menetlusse võetud eelnõud juhatuse 
otsuste alusel; ametlikud teadaanded  (erakorralised istungid, komisjonide istungid jms).

(2) Fraktsioonide pressiteated
Fraktsioonide tööd kajastavad pressiteated (kohtumised, üritused, sündmused jms).

Funktsioon 6. Õigus- ja analüüsiteenus

Riigikogu, tema organite ja Riigikogu liikmete nõustamine õigusloome ja parlamentaarse 
kontrolli alal ning Riigikogu muude ülesannete täitmisel. Parlamendiõiguse ja -praktika 
analüüsimine ning ettepanekute tegemine Riigikogu töö täiustamiseks. Riigikogu esindamine 
kohtus ja teistes riigiasutustes.

(1) Tellimused vastustega 
Tellimused ja nende alusel koostatud vastused (arvamused, analüüsid, lühiuuringud jm).

(2) Tellitud uuringud ja ekspertiisid lisadega
Lepingud, pakkumused, pakkumiskutsed jms.

(3) Õigus- ja analüüsialane kirjavahetus

(4) August Rei parlamendistipendiumi toimik
Stipendiumi väljakuulutamise dokumendid, taotlused  lisadega, komisjoni protokollid, valminud tööd.

(5) Arendustegevuse toimik
Kantselei arengukava, tegevuskava, täitmise aruanded.

Funktsioon 9. Personalitöö ja koolitamine

(1) Riigikogu liikmete elulood 

(2) Riigikogu liikmete deklaratsioonid töökohtade ja tegevusalade kohta

IV Hindamisotsuse rakendamine

Hinnatud dokumentide edaspidiseks haldamiseks lisab kantselei oma dokumendisüsteemi 
(sh dokumentide loetellu ja arhiivi koosseisu ülevaatesse) arhiiviväärtuslikuks hinnatud 
dokumentide juurde märke AV ja dokumentide juurde, mis ei saanud arhiiviväärtust, märke H 
koos viitega käesolevale otsusele (vt otsuse lisa).

Arhiiviväärtuslikuks hinnatud dokumendid kuuluvad üleandmisele Rahvusarhiivi vastavalt 
arhiivieeskirjale.

Dokumentide, mis ei saanud arhiiviväärtust, hävitamine viiakse läbi ja dokumenteeritakse 
vastavalt arhiivieeskirjale.

allkirjastatud digitaalselt

Toivo Jullinen
Riigiarhivaari asetäitja-riigiarhiivi direktor
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