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HINDAMISOTSUS

06.02.2020 nr 5

Avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike juriidiliste isikute, kelle tegevuses võib
tekkida arhivaale, väljaselgitamine

I HINDAMISE KÄIK

ÕIGUSLIK ALUS

Arhiiviseadus § 7 lg 1, Rahvusarhiivi kogumispõhimõtted (25.06.2019)

HINDAMISE ULATUS

Käesoleva hindamise eesmärk on selgitada välja avalikke ülesandeid täitvad
eraõiguslikud juriidilised isikud (arhiivimoodustajad), kelle tegevus alates 1991.  aastast
kajastab ühiskonnas ja majandusvaldkonnas toimunud olulisi sündmusi ja arenguid ja
kelle tegevuses võib tekkida püsiväärtusega teavet (arhivaale).

Hindamisele kuulusid:

1. riigi osalusega äriühingud - aktsiaseltsid ja osaühingud;

2. mittetulundusühingud, mille liikmeks on riik;

3. kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingud - aktsiaseltsid ja osaühingud;

4. mittetulundusühingud, mille liikmeks on kohalik omavalitsus;

5. avalik-õiguslike juriidiliste isikute osalusega äriühingud, sihtasutused ja
mittetulundusühingud;

6. eraõiguslikud juriidilised isikud, kellele riik või kohalik omavalitsus on
halduslepinguga delegeerinud haldusülesande (avaliku teenuse) täitmise. 

Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutatud sihtasutused on hinnatud hindamisotsusega nr
548, 30.12.2011 "Avalikke ülesandeid täitvate asutuste või isikute, kelle tegevuse
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käigus võib tekkida arhivaale, väljaselgitamine". Käesolev hindamisotsus seda ei
muuda. Kuna sihtasutused on avalikke ülesandeid täitvad eraõiguslikud juriidilised
isikud, kuuluvad nad käesoleva hindamise skoopi, mistõttu 
antakse neist hindamisotsuse analüüsi osas 2018. a lõpu seisuga põgus ülevaade ning
otsustavas osas viidatakse ülalnimetatud hindamisotsusele. 

ALUSDOKUMENDID

Hindamine riigi osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute osas viidi
läbi Rahandusministeeriumi poolt koostatud aruannete  "Riigi osalusega äriühingute ja
sihtasutuste koondaruanne 2018. aasta kohta" (2019)  ja "Riigi liikmesusega
mittetulundusühingute koondaruandest  2018. aasta kohta" (2019) põhjal. 

Kuna kohalike omavalitsuste osas keskne koht/andmebaas nende osalusel äriühingute,
sihtasutuste ja mittetulundusühingute kohta puudus, võeti hindamisel aluseks SA Eesti
Koostöö Kogu loodud riigi organogramm ("riigipilt") 2015. aasta seisuga ja
rahandusministeeriumi veebilehe materjalid. 

Avalik-õiguslike ülikoolide osalusega äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute
hindamisel lähtuti ülikoolide majandusaasta aruannetest.

Lisaks kasutati järgmisi materjale: 

- Õigusaktid: riigivaraseadus, äriseadustik, mittetulundusühingute seadus, sihtasutuste
seadus, halduskoostöö seadus;

- Rahandusministeeriumi veebileht
(https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigivara/riigi-osaluste-valitsemine (seis:
18.11.2019));

- E-äriregister (https://ariregister.rik.ee/);

- Äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute veebilehed;

- Riigi osaluspoliitika valge raamat (Rahandusministeerium,
2016) https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/riigivara/
osaluspoliitika_valge_raamat_07_07_2016.pdf ;

- Riigi äriühingu ja sihtasutuse nõukogu liikme käsiraamat (Rahandusministeerium,
2017)
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/nk_liikme_kasiraamat_221220
17.pdf ; 

- Riigi organogramm (riigipilt) (SA Eesti Koostöö Kogu, 2015.a lõpu seisuga)

https://www.rahandusministeerium.ee/et/riigivara/riigi-osaluste-valitsemine
https://ariregister.rik.ee/
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/riigivara/osaluspoliitika_valge_raamat_07_07_2016.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/document_files/riigivara/osaluspoliitika_valge_raamat_07_07_2016.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/nk_liikme_kasiraamat_22122017.pdf
https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/nk_liikme_kasiraamat_22122017.pdf
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riigipilt.ee ; 

- Ülevaade riigiorganisatisoonist. Vahekokkuvõte (SA Eesti Koostöö Kogu, 2013) 
https://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/09/%c3%9clevaade-riigiorganisatsiooni
st_november2013.pdf .

KAASATUD EKSPERDID

Rahvusarhiivi haldusbüroo jurist Renita Jõesalu

KOOSTAJAD

arhiivi- ja dokumendihalduse nõunik Pille Noodapera

ANALÜÜS

Ülevaade riigi ja kohaliku omavalitsuse osalemisest eraõiguslikes juriidilistes
isikutes

Avaliku ülesande täitmine eraisiku poolt on pigem erand kui reegel ning ei ole lubatud
kõigi riigi ülesannete puhul. Riigi osalemine ettevõtluses on õigustatud reeglina ainult
avalikust eesmärgist lähtuvalt. Tulu teenimine on põhjendatud erandjuhul. Enamikus
mittetulundusühingutes teostab riik liikmeõigusi seadusest tulenevalt. 

Puudub selge reegel, mis puhul millist juriidilist vormi kasutatakse, sama tüüpi
tegevusega tegelevad nii hallatavad asutused kui ka sihtasutused või
mittetulundusühingud. Samuti puudub selge piir äriühingute ja sihtasutuste valikul.
Samas võivad nt äriühing või sihtasutus mõne eraldiseisva tegevuse korraldamiseks
luua omakorda eraõigusliku juriidilise isiku. 

Äriühingu moodustamise kord, juhtorganite pädevus ja otsuste vastuvõtmine jne
lähtuvad äriseadustikust. Riigivaraseadus täpsustab riigi osaluste juhtimisel riigisisest
rollide jaotust ja menetlusreegleid juhtimisstruktuuris. Sihtasutuste ja
mittetulundusasutuste moodustamist reguleerib selle juriidilise isiku kohta käiv seadus,
kohaliku omavalitsuse puhul tulenevad regulatsioonid kohaliku omavalitsuse korralduse
seadusest. Riik ja kohalik omavalitsus saavad halduslepinguga delegeerida oma avalike
ülesannete täitmise eraõiguslikule isikule, mida reguleerib halduskoostöö seadus.

Äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu õigusvõime tekib vastavalt äriregistrisse
ja/või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kandmisest. Maaparandusühistu
õigusvõime tekib tema reegistreerimisest maaparandusühistute registris. 

E-äriregister koondab ühtses infosüsteemis andmeid kõigi Eestis registreeritud

https://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/09/%c3%9clevaade-riigiorganisatsioonist_november2013.pdf
https://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2013/09/%c3%9clevaade-riigiorganisatsioonist_november2013.pdf
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juriidiliste isikute kohta. 

Riik ja kohalik omavalitsus osalevad eraõigusliku isiku juhtimises aktsionäri, osaniku,
asutaja või liikme õiguste teostajana ja ei tohi sekkuda juhtimisse teistel tasanditel,
võimaldades nõukogul ja/või juhatusel iseseisvat äritegevust ja/või seatud eesmärkide
saavutamist. 

Keskne roll on riigi osaluste valitsejal - Vabariigi Valitsuse määratud ministeeriumil või
riigitulundusasutusel. Rahandusministeeriumil on siin täiendav koordineeriv roll, sh
Vabariigi Valitsuse otsustuspädevusse kuuluvate eelnõude kooskõlastamine ja
koondaruannete ettevalmistamine ning osaluspoliitika arengu raporteerimine.

Eraõigusliku juriidilise isiku kõrgeimaks organiks on üldkoosolek (va sihtasutused).
Ministril on äriühingu (aktsiaseltsi ja osaühingu) üldkoosolekul või osanike koosolekul
osalemise õigus. Üldjuhul on juhtimine eraõiguslike isikute puhul kahetasandiline:
juhatus juhib igapäevast tegevust, mida kontrollib ja juhendab nõukogu. 

Riigi osalusega äriühingud - aktsiaseltsid ja osaühingud

2018. aasta lõpu seisuga osales riik 30 tegutsevas äriühingus, sh ainuomanikuna 25
äriühingus ning enamusosalusega 4 äriühingus. Kõige enam on riigi osaluse valitsejaks
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium - 19, Rahandusministeerium - 4,
Justiitsministeerium - 1, Keskkonnaministeerium -2, Sotsiaalministeerium - 1 ning
Maaeluministeerium - 2 juhul. 

Põhjused äriühingu vormi kasutamise kasuks avalike eesmärkide täitmisel on erinevad:
ressursipoliitika, väärtuslikemate loodusressursside (põlevkivi, mets jms) kasutamisest
saadav tulu on oluline, riikliku juhtimiskontrolli rakendamine, julgeolekukaalutlused. 

Äriühingud võib nendes osalemise eesmärkide järgi jagada nelja rühma:

1. äriühingud, kes täidavad mingit riiklikult olulist avalikku ülesannet ja/või on
monopoolses seisus (üldjuhul kaasneb avaliku ülesandega ka tulu teenimine).

AS Eesti Raudtee, AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinna Sadam, Eesti Energia
AS, OÜ Rail Baltic Estonia, AS Eesti Vedel Kütusevaru Agentuur, AS Kredex
Krediidikindlustus, AS Nordic Aviation grupp.

2. äriühingud, kelle põhiliseks teenuse ostjaks on riik

AS Eesti Vanglatööstus, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, AS Ökosil, AS
L.A.R.A, AS Eesti Loots, AS Eesti Post, AS Operail, AS Metrosert, AS Teede
Tehnokeskus, Elering AS, Lennuliikluse AS, AS Vireen, Eesti
Põllumajandusloomade Jõudluskontrolli AS, Riigi Kinnisvara AS, AS Levira, AS
Hoolekandeteenused.
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3. äriühingud, kes tegutsevad turul, kus teenuse osutamine kulupõhisest
hinnakujundusest lähtudes muudaks teenuse hinna tarbijale ebaproportsionaalselt
kalliks.

AS Saarte Liinid, AS Elektriraudtee, AS Eesti Liinirongid.

4. äriühingud, mille põhieesmärgiks on riigile kasumi teenimine.

AS Eesti Teed, OÜ Trandpordi Varahaldus, AS Eesti Loto. 

Riigi asutatud sihtasutused

2018. aasta lõpu seisuga on 67 riigi asutatud sihtasutust (40-s on ainuasutajaks riik).
Sihtasutused on loodud sihtasutuste seaduse alusel vara valitsemiseks ja kasutamiseks
põhikirjalistel eesmärkidel. Sihtasutuste arv ja osakaal teiste eraõiguslike isikute seas on
kasvanud eelkõige hallatavate asutuste sihtasutusteks ümberkujundamise teel või on
neid moodustatud seoses Euroopa Liidu struktuurifondidest toetuste jagamiseks. enamik
sihtasutustest on ühiskondliku rõhuasetusega - kultuur, tervishoid, mitmesugused
teadus- ja arenduskeskused. Sihtasutusi saab loomise eesmärkidest jagada nelja gruppi.
Sealjuures pole sihtasutused üldjuhul monofunktsionaalsed, mistõttu piirid erinevate
gruppide vahel on hägusad. 

1. Toetuste vahendamisega tegelevad sihtasutused - kokku 14.

Siia gruppi kuuluvate sihtasutuste põhitegevus on riiklike toetuste vahendamine.

2. Äriühingutele sarnaseid teenuseid pakkuvad sihtasutused - kokku 12.

Selle grupi sihtasutused pakuvad teenuseid riigi tellimusel. Eelkõige kuulvad siia
haiglad ja hooldusasutused, kes saavad tegevuseks toetust riigieelarvest. 

3. Oma varade baasil kultuuriteenuseid osutavad sihtasutused - kokku 33.

Selle grupi sihtasutused pakuvad samuti teenuseid riigi tellimusel ja rahastamisel,
kasutades selleks sihtotstarbelist põhivara. Eelkõige kuuluvad siia gruppi
teadmisepõhised ja kultuuriasutused - teatrid,  kontsertasutused, muuseumid ja
spordikeskused, kelle ülesandeks on hoida ja säilitada kultuuriväärtusi. 

4. Erisihitisega sihtasutused - kokku 8.

Siia gruppi kuuluvate sihtasutuste põhitegevus on suunatud Eesti arenguga seotud
teemadele ja uuringutele erinevates valdkondades. Erisihitisega sihtasutusi
finantseeritakse peamiselt toetuste ja sihtfinantseeringute abil riigieelarvest. Omaette
grupi moodustavad maakondlikud arenduskeskused, mis tegutsevad igas maakonnas ja
tegelevad igapäevaselt potentsiaalsete, alustavate ja tegutsevate ettevõtjate tasuta
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nõustamisega, korraldavad koolitusi ja on partneriteks maakondlikes projektides. Kõik
arenduskeskused kuuluvad MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused poolt
koordineeritavasse võrgustikku. 

Riigi liikmesusega mittetulundusühingud 

Mittetulundusühingud on eraõiguslikest isikutest kõige arvukam. 2018. aasta lõpu
seisuga oli riik liikmeks 188 Eestis registreeritud mittetulundusühingus, millest 177 olid
maaparandusühistud, 9 piirkondlikud ühistranspordikeskused ja 8 muud
mittetulundusühingud. Riik on paljude rahvusvaheliste mittetulundusühingute ja
assotsiatsioonide liige. 

1. Liikmeõiguste teostamine maaparandusühistutes.

Riik osaleb maaparandusühistutes maaparandusseaduse alusel üksnes põhiliikmena, kui
riik on ühistu tegevuspiirkonnas asuva kinnisasja omanik. Maaparandusühistu
ülesandeks on maaparandushoiutööde korraldamine (maaparandussüsteemi ja selle maa-
ala hooldamine ja uuendamine, agromelioratiivse ja kultuurtehnilise töö tegemine). 

2. Liikmeõiguse teostamine piirkondlikes ühistranspordikeskustes

Ühistranspordiseaduse kohaselt on piirkondlik ühistranspordikeskus omavalitsusüksuste
ja riigi asutatud äriühing või mittetulundusühing, kus riigil ja kohalikul omavalitsusel
on enamusotsustusõigus. Piirkondlike ühistranspordikeskuste ülesanne on tagada selle
piirkonna elanikele soodsamad ja majanduslikult tõhusamad ühistransporditeenused.
Piirkondlikes ühistranspordikeskustes teostab liikmeõigusi Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium Maanteeameti kaudu. 

Piirkondlikud ühistranspordikeskused on:

MTÜ Ida-Viru Ühistranspordikeskus, MTÜ Jõgevamaa Ühistranspordikeskus,
MTÜ Järvamaa Ühistranspordi Keskus, MTÜ Kagu Ühistranspordikeskus, MTÜ
Põhja-Eesti Ühistranspordikeskus, MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ
Tartumaa Ühistranspordikeskus, MTÜ Valgamaa Ühistranspordikeskus, MTÜ
Viljandimaa Ühistranspordikeskus.

3. Liikmeõiguste teostamine muudes mittetulundusühingutes.

2018. aasta lõpu seisuga on riik lisaks maaparandusühistutele ja piirkondlikele
ühistranspordikeskustele liikmeks veel 7 tegutsevas Eestis registreeritud
mittetulundusühingus:

Balti Teedeliit, kelle Eesti poolseks liikmeks on Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium ja Läti Vabariigi esindajaks riiklik aktsiaselts
Latvijas Valsts celi. Mittetulundusühing toetab teedeala arengut Balti riikides ja
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tõhustab teedesektori ekspertide rahvusvahelist koostööd. 
Eesti Maakarja Kasvatajate Selts eesmärgiks on veiste Eesti maatõu kui ohustatud
tõu kaitsmine, säilitamine ja tõuaretustöö juhendamine ja korraldamine.
MTÜ Eesti Maaturismi eesmärgiks on maaturismi ja majutusteenuse pakkujate
ühiste huvide esindamine. 
MTÜ Eesti Seemneliit eesmärgiks on seemnevaldkonna korrastamine,
arendamine ja koordineerimine Eestis. 
MTÜ Eesti Standardikeskus eesmärk on arendada standardimisalast tegevust
vastavuses rahvusvaheliselt tunnustatud standardimise põhimõtetele ning
tegutseda Eestis standardimisorganisatsioonina. Euroopa Liidus on standardimine
kvaliteedi infrastruktuuri oluline osa ning igas Euroopa Liidu liikmesriigis peab
olema rahvuslik standardimisorganisatsioon.
Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee eesmärgiks on kõigi oma
liikmete huvide esindamine rahvusvaheliselt Maailma Energeetikanõukogu töös.
Ta on katusorganisatsiooniks siinsetele energeetikaalastele huvigruppidele. 
MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS, Põhjamaade
Koosvõimelahenduste Instituut) moodustati Eesti Vabariigi ja Soome Vabariigi
poolt eesmärgiga tagada e-riigi taristu tuumkomponentide kvaliteet,
jätkusuutlikkus ja piiriülene koosvõime, ühiskonna areng optimaalsete kuludega
ning piiriülese koostöö toimimine. Eesti Vabariiki esindab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium.

Kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingud, sihtasutused ja
mittetulundusühingud

Sarnaselt riigisektoriga ei ole omavalitsustes selget reeglit, milline juriidiline vorm
teatud tegevuseks valitakse. Sama tüüpi tegevusega tegelevad nii hallatavad asutused,
äriühingud, sihtasutused kui ka mittetulundusühingud. Erinevalt riigisektorist on
kohalikus omavalitsuses eelistatuim vorm äriühing. 

Riigipilt.ee andmetel oli 2015. aastal kõigil omavalitsustel kokku u 230 äriühingut.
peamiselt olid need vee-, soojuse jm  kommunaalettevõtted, jäätmekeskused,
kinnisvarahoolduse jm ettevõtted. Lisaks veel hulk sotsiaalhoolekande, spordi ja
tervishoiuasutusi. 

Sihtasutusi oli kokku üle 130. Kõige enam on loodud sihtasutusi hariduse, spordi- ja
kultuuriobjektide haldamiseks, ka suur osa sotsiaalhoolekande asutusi ja arendus-,
koolitus- ning ettevõtluskeskusi tegutsevad sihtasutustena.

Mittetulundusühinguid oli 2015. a aseisuga 35 (va Tallinn ja Narva) ja nende
tegevusvaldkonnad kattuvad äriühingute ja sihtasutuste omadega.
Mittetulundusühingute seas eristuvad ühest küljest ühingud, kus liikmeks on üks
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omavalitsus (nt küla-, haridus-, jahindus-, tuletõrjeseltsid, tervisekeskused ja-rajad,
jahtklubid ning noortekeskused) ning, teisest küljest mittetulundusühingud, kus
kohaliku omavalitsuse kõrval osaleb liikmena ka riik (nt ühistranspordikeskused,
maaparandusühistud, jäätmekeskused, nõustamiskeskused).

Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seaduse alusel tegutsevad
mittetulundusühingutena ka 14 maakondlikku ja üks üleriigiline omavalitsusliit.
Omavalitsusliidud aitavad ühistegevuse kaudu kaasa piirkonna tasakaalustatud ja
jätkusuutlikule arengule, täidavad omavalitsuse ülesandeid, kui volikogu on nii
otsustanud, viivad läbi ühiseid projekte, korraldavad koostööd liidu liikmete vahel ja
välisorganisatsioonidega. Kahe üleriigilise omavalitsusliidu, Eesti Linnade Liidu ja
Eesti Maaomavalitsuse liidu, asemele moodustati 2018. a üks üleriigiline omavalitsusliit
- Eesti Linnade ja Valdade Liit. Liidu liikmeteks on 73 kohalikku omavalitsust. 

Avalik-õiguslike juriidiliste isikute osalusega äriühingud, sihtasutused ja
mittetulundusühingud

Avalik-õiguslikest juriidilistest isikutest on ainsana ülikoolid asutanud eraõiguslikke
juriidilisi isikuid. Ülikoolide majandusaasta aruannete põhjal on eesmärgiks eelkõige
põhitegevuse toetamine, sh kirjastustegevuse korraldamine, kinnisvara haldamine,
kultuuri- ja spordiürituste läbiviimine, stipendiumide jagamine, praktika baas jne. Mil
määral avalik-õiguslik juriidiline isik osaleb eraõiguslike isikute töös, määratakse
seadusega. 

OÜ TTÜ Sport, MTÜ TTÜ Üliõpilasküla,  MTÜ TTÜ Spordiklubi,  MTÜ TTÜ
Kultuurikeskus, Oü Eitsa Kinnisvara; OÜ Tartu Ülikooli <kirjastus, Academus
Hostel OÜ, E-Kyla Arendus OÜ, MTÜ Tartu Üliõpilasküla, MTÜ Tartu Ülikooli
akadeemiline Spordiklubi, MTÜ Tartu Üliõpilasmaja, SA Tartu Ülikooli
Kliinikum*, Tartu Ülikooli Üliõpilaskonna SA, MTÜ Tartu Ülikooli
Sümfooniaorkester, MTÜ Tartu Ülikooli Rahvakunstiansambel; MTÜ Riho Pätsi
Koolimuusika Fond, Enn Soosaare SA, MTÜ Tallinna Ülikooli
Sümfooniaorkester, MTÜ Dormidorium, Tallinna Ülikooli Spordiklubi, MTÜ
Eesti Digikeskus (likvideerimisel); OÜ Muusa Majutus; SA Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemia Fond; SA Järvselja Õppe- ja Katsemajand, OÜ Eerika Farm, SA
Eesti Maaülikooli Mahekeskus; OÜ Torni Hostel, SA EMÜ Tootsi Fond, OÜ Bio
CC (osalus 29%), Eesti Maaülikooli Spordiklubi; Eesti Kunstiakadeemia
Sihtasutus).                                                                                                               
   * üks asutajatest on riik (Sotsiaalministeeriumi kaudu).

Avalike ülesannete delegeerimine halduslepinguga
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Ministeeriumid ja kohalike omavalitsuste üksused võivad halduskoostöö seaduse alusel
delegeerida mõne oma haldusülesande täitmise eraõiguslikule juriidilisele või
füüsilisele isikule halduslepinguga. Haldusleping on avalike ülesannete täitmiseks
sõlmitud leping, millega eraõiguslikust isikust lepingupartnerile antakse avaliku võimu
volitusi, piiratakse tema õigusi või pannakse kohustusi. 

Keskne koht või andmebaas, milles oleksid andmed riigi ja/või kohaliku omavalitsuse
poolt sõlmitud haldusepingute kohta, puudub. 

Hindamisotsuse kavand on läbi arutatud 2019. aasta 30.01, 08.05 ja 19.11 Rahvusarhiivi
hindamiskomisjonis ning heaks kiidetud 2019. aasta 03.12 Rahvusarhiivi nõukojas. 

II OTSUS

Avalikke ülesandeid täitvate eraõiguslike juriidiliste isikute hindamisel võeti arvesse
riigi ja kohaliku omavalitsuse ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute osaluse eesmärke
äriühingutes, sihtasutustes ja mittetulundusühingutes ning Rahandusministeeriumi
vastavates koondaruannetes toodud majandusnäitajaid ja riigi osaluse valitseja
(ministeeriumi) hinnangut asutuse või ühingu tegevusele. 

Hindamise tulemusel OTSUSTATI:

1. Riigi ja kohaliku omavalitsuse ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute osalusega
äriühingutest, sihtasutustest ja mittetulundusühingutest, kelle tegevus kajastab
majandusvaldkonnas toimunud ja toimuvaid olulisi arenguid ja sündmusi ning kelle
tegevuses tekkiv teave võib pakkuda huvi ühiskonna ja majandusvaldkonna uurijate on
arhiivimoodustajad: 

1.1 riigi osalusega äriühingud:

    1.1.1 AS Eesti Raudtee;

    1.1.2 AS Tallinna Lennujaam;

    1.1.3 AS Tallinna Sadam;

    1.1 4 Eesti Energia AS;

    1.1.5 OÜ Rail Baltic Estonia;

    1.1.6 OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus hindamisotsuse nr 46, 27.08.2018 alusel;
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1.2 riigi sihtasutused hindamisotsuse nr 548, 30.12.2011 alusel;

1.3 riigi liikmesusega mittetulundusühingud:

    1.3.1 Maailma Energeetikanõukogu Eesti rahvuskomitee;

    1.3.2 MTÜ Nordic Institute for Interoperability Solutions;

    1.3.3 MTÜ Eesti Standardikeskus hindamisotsuse nr 4, 01.02.2018 alusel;

1.4 Kohaliku omavalitsuse liikmesusega mittetulundusühingud:

    1.4.1 kõik kohaliku omavalitsuse üksuste liidud hindamisotsuse nr 16, 02.05.2018
alusel.

2. Riigi ja kohaliku omavalitsuse ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute osalusega
äriühingutest, sihtasutustest ja mittetulundusühingutest ei ole arhiivimoodustajad:

2.1 riigi osalusega äriühingud, välja arvatud hindamisotsuse p 1.1 nimetatud äriühingud;

2.2 riigi liikmesusega mittetulundusühingud, välja arvatud hindamisotsuse p 1.3 toodud
mittetulundusühingud;

2.3 kohaliku omavalitsuse osalusega äriühingud ja sihtasutused hindamisotsuse nr  548,
30.12.2011, p 3.1.15 alusel;

2.4 kohaliku omavalitsuse liikmesusega mittetulundusühingud, välja arvatud
hindamisotsuse p 1.4 toodud ühingud;

2.5 avalik-õiguslike juriidiliste isikute (ülikoolide) osalusega äriühingud, sihtasutused ja
mittetulundusühingud, välja arvatud SA Tartu Ülikooli Kliinikum hindamisotsuse 548,
30.12.2011, p 3.1.10 alusel;

2.6 eraõiguslikud juriidilised isikud, kellele riik või kohalik omavalitsus on
halduslepinguga delegeerinud haldusülesande (avaliku teenuse) täitmise.

III HINDAMISOTSUSE RAKENDAMINE

ÜLESANNE ASUTUSELE HINDAMISOTSUSE RAKENDAMISEKS

1. Arhiivimoodustaja esitab oma dokumentide liigitusskeemi vastavalt
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arhiivieeskirjale Rahvusarhiivile kooskõlastamiseks.

2. Riigi ja kohaliku omavalitsuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku osalusel
äriühingud, sihtasutused ja mittetulundusühingud, kes ei ole
arhiivimoodustajad võivad avalike ülesannete täitmisel tekkinud dokumendid
hävitada, kui säilitustähtaeg on möödunud.

ÜLESANNE ARHIIVILE HINDAMISOTSUSE RAKENDAMISEKS

1. Kui riigi osalusel äriühing-arhiivimoodustaja on eraldiseisva tegevuse jaoks loonud
tütarettevõtte, hinnatakse tema tegevuse käigus tekkivat teavet koos arhiivimoodustaja
tegevuses tekkinud teabe hindamisega. 

2. Kui arhiivimoodustaja tegevuse käigus tekkinud teabe hindamisel selgub, et tema
tegevuses arhivaale ei teki, langeb ta arhiivimoodustajate ringist välja. 

(kinnitatud)

Hanno Vares

hindamiskomisjoni esimees


