
Avatud ja vastutustundlik valitsemine 2021 kohalikel valimistel
Tallinn

Vaata lähemalt, milliseid korruptsioonivastaseid, läbipaistvust ja avatust suurendavaid tegevusi
valimistel osalejad lubavad. MTÜ Korruptsioonivaba Eesti on apoliitiline ühendus ning antud
analüüsi eesmärk on tagada valijate informeeritus kohalikel valimistel.

Ülevaade seisuga 05.10.2021.
Erakonnad ja valimisliidud, kellel me temaatilisi lubadusi ei tuvastanud, pole siia lisatud.

ISAMAA Erakond

Erakond Eestimaa Rohelised

Eesti Keskerakond

Erakond Eesti 200

Eesti Reformierakond

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond

Vaba Eesti Erakond

ISAMAA Erakond
Korruptsioon Tallinnas pole kuhugi kadunud, vaid aasta-aastalt näeme korruptiivse käitumise
tolereerimist ning sellele kaasa aitamist. Isamaa tagab, et linna juhitakse korruptsioonivabalt,
tulevikku vaatavalt ja linlasi kaasavalt. Ohjeldame bürokraatiat, et arendada majandust. Selleks
loome algoritmipõhised teenused, kehtestame kiiremad menetlusajad avalduste ja
planeeringute menetlemisel, vähendame poliitiliste ametikohtade arvu ning depolitiseerimine
linna äriühingute nõukogud.

● Isamaa seisab ausate ja avalike valitsemispõhimõtete eest ning on vastu korruptsioonile
ja ringkäendusele.

● Loome volikogus linnavõimudest sõltumatu korruptsioonivastase erikomisjoni, mille
ülesandeks on pakkuda lahendusi korruptsiooni lõplikuks väljajuurimiseks Tallinnas.

● Rakendame täismahus korruptsioonivastase tegevuskava. Teeme lõpu korruptsioonile
selle kuriteo kõikides vormides.
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● Rakendame head juhtimistava. Kutsume abilinnapead ja linnavolinikud linna äriühingute
ja sihtasutuste nõukogudest tagasi ning asendame nad valdkonna asjatundjatega.

● Lõpetame ühe erakonna ainuvõimu ja depolitiseerime linnaametid. Ametnikke tuleb
palgata erialaste oskuste, mitte erakondliku kuuluvuse alusel. Linna juhtivad ametikohad
tuleb täita läbi tähtajaliste lepingute ja avalike konkursside.

● Vabastame linna ametiasutuste palgalt inimesed, kes on linnaametis korruptsioonis
süüdi mõistetud.

● Lõpetame kompensatsiooni maksmise juhtivatel kohtadel koondatutele, kes võetakse
taas linna palgale tööle. Kui antud isikud asuvad kahe aasta jooksul taas tööle Tallinna
linna ametikohale või Tallinna omanduses olevatesse ettevõtetesse, siis seame taas
tööle võtmise tingimuseks kompensatsiooni tagastamise.

● Linnavara ausaks ja läbipaistvaks müügiks tuleb kasutada ainult enampakkumiste vormi.
● Linnavolikogu peab olema sisuliste arutelude ja otsuste koht, mitte linnavalitsuse

kummitempel. Arutellu tuleb kaasata valdkondade eksperdid ja huvigrupid, sealhulgas
linna kogukondade ja asumite esindajad.

● Suurendame elanike otsustusõigust kaasava eelarvega. Igal aastal suunatakse
vähemalt 1% linnaeelarvest (ca 8 miljonit eurot) projektidesse, mille valivad hääletuse
teel välja linnakodanikud.

● Loome Tallinna Linnavolikogu juurde eakate ning lastega perede nõukojad. Jätkame
noortevolikogu tegevuse toetamist.

Erakond Eestimaa Rohelised
● Suurendada kaasava eelarve mahtu. Arendada eelarve koostamise protsessi

läbipaistvust. Parandada ametnike ja kogukonna vahelist dialoogi.
● Senisest enam kaasata naisi otsustamise protsessidesse. Naiste kaasamine kohalike

omavalitsuste otsustesse ja planeeringutesse aitab kaasa ligipääsetavuse ja ohutuse
suurendamisele.

● Tagada ligipääsetavus nii linna e-teenustele kui ka asutustele. Kõigile.
● Muuta Tallinn aktiivsemaks osalejaks avaandmete, avatud lähtekoodiga ja avatud

liideste lubamiseks, et suurendada ühiskonnale kasulike teenuste toetamist ja targa
linna potentsiaali paremat kasutamist.

● Saavutada uus tase istungitel interaktiivses osaluses ja otsustuses. Kodanikud peavad
olema otsustamiseks piisavalt informeeritud.

Eesti Keskerakond
● Toetame innovatsiooni ning nutikate lahenduste kasutusele võtmist linna elukeskkonna

parandamisel.
● Jätkame Tallinna kaasava eelarvega ning suurendame selle mahtu.
● Tõstame kohaliku kogukonna olulisust kohalike küsimuste lahendamisel.
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● Muudame linnaelanikele informatsiooni kättesaadavamaks ja lihtsasti leitavamaks.
● Toetame rahvusvähemuste organisatsioone, kaasame neid otsustusprotsessidesse.
● Jätkame pealinna elanikele linnameedias vajaliku informatsiooni edastamist.
● Kiirendame linna operatiivust elanikega suhtlemisel.
● Jätkame vabaühenduste toetamist nii rahaliselt kui ka muu vajamineva abiga.
● Toetame noorteühingute ja -volikogude tegevust, suurendame noorte kaasamist linna

küsimuste otsustamisse.

Erakond Eesti 200
Me näeme Tallinna hoopis uue, linnakodaniku pilguga. Sestap anname otsustusõiguse
Vabaduse väljakult ära linnaosadele ning koos sellega saavad linnaosad ka oma iseseisva
tulubaasi, et arendada linnaosa nii, nagu kohalikud elanikud vajavad. Lisaks võtame kasutusele
kaasava eelarve vähemalt miljon eurot linnaosa kohta ning vaatame üle kogu eelarvebaasi, et
eelarvest välja saada ebavajalikud kulutused ja toimingud, seega teeme nulleelarve. Otsuste
tegemisel konsulteerime asumiseltsidega. Oma esindajad valime tulevikus otse
linnaosakogudesse ning kaotame ülelinnalise valimiskünnise.

● Kaasame kohalike kogukondade, asumiseltside ja vabaühenduste esindajad nii
linnaosakogude kui volikogu komisjonide koosseisu.

● Linnaosakogu küsib linnaosa elanikelt kaasava eelarvega nõu 100 euro ulatuses iga
linnaossa registreeritud püsielaniku kohta.

Seni on keskerakondlik valitsemine pealinnas olnud lihtne ja makiavellilik: finantsaruandlus on
küll kättesaadav, kuid sisuliselt läbipaistmatu. Investeeringud tehakse peamiselt sinna, kus elab
tihedalt koos Keskerakonna valijaskond. Viimased kümme aastat on investeeritud peamiselt
lojaalse elektooraadiga kõrghoonetega Lasnamäele ja Pelguranda, lisaks pealinna-tüüpi
investeeringud Kesklinna. See on tekitanud olukorra, kus vanad traditsioonilised hõredama
asustusega piirkonnad on jäänud unarusse.

● Lõpetame linnaosade rahalise diskrimineerimise ning detsentraliseerime finantsotsused
linnaosade tasemele, et kogukondadel oleks sisuline otsustusõigus oma raha üle ja
võimalus valida.

●
Personaalse linna loomisel tuleb lähtuda kodanike vajadustest, mitte ametnike mugavusest.
Omavalitsus on osa personaalsest riigist, kus linna ja riigi teenused ei dubleeri üksteist ja
andmed liiguvad reaalajas. Personaalses linnas on inimestel teenuste saamiseks üks digitaalne
või kodulähedane teeninduslett.
‘

● Lõpp lõpututele avaldustele. Lõpetame praktika, et linnakodanik peab ise pöörduma
erinevate ametite poole, et leida õige tugi. Ei ole vaja jooksutada meie puudega inimesi
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ja töötuid, noori lapsevanemaid ja pensionäre. Linn peab ise oma kõhus teenuseid
koordineerima.

● Andmete ja info töötlemiseks, kiirete otsuse tegemiseks ja korruptsiooni vähendamiseks
võtame kasutusele masinõppe ja tehisintellekti tehnoloogiad.

● Otsime linna IT-süsteemide optimeerimise võimalusi, sh viime Tallinna
rahandussüsteemi Riigi Tugiteenuste Keskuse platvormile.

● Tegeleme jõuliselt avaandmete kättesaadavuse laiendamisega ning toetame kogukondi
nende kasutamises.

Eesti Reformierakond
Reformierakonna Ühendatud Tallinn on juhitud asjatundlikult ja edasipürgivalt, partnerluses
linlaste ja ettevõtjatega.

PROBLEEMID (TÄNANE OLUKORD):
Tallinna tänane linnavalitsus on ise välja öelnud, et nemad juhivad linna pigem reaktiivselt ehk
siis probleemidele tagantjärele reageerides, mitte neid ennetades või veel enam linna tuleviku
visioneerides ja kujundades. Paljud head mõtted on spetsialistide ja ametnike poolt paberitele
pandud erinevate arengukavade ja strateegiate näol, reaalsed teod aga pigem hüplikud ja
arusaamatud. See peab muutuma. Tallinlane ei tunneta täna, mis on Tallinna ambitsioon ja
suund. Juhtimine on kauge, kohati ebapädev, bürokraatlik. Sagedad on korruptsioonijuhtumid.
Tallinna ettevõtjad ja elanikud ei tunne, et linna juhitakse nende jaoks ja nendega koos.

MEIE VISIOON ON MUUTA LINNAJUHTIMIST KÕIKIDEL TASANDITEL:
● Tipptasemel, otsustajate tasandil edasipürgivaks, selget suurt sihti seadvaks.
● Kesktasandil, spetsialistide ja ametnike tasandil asjatundlikuks ja efektiivseks.
● Inimesele lähimal tasandil, olgu selleks linlane kodanikuna või ettevõtjana või kohalikus

linnaosakogus, reaalselt toimivaks koostööks – partnerluseks.

Ühendatud Tallinn on juhitud edasipürgivalt, asjatundlikult ja efektiivselt. Pealinna juhtimine on
edasipürgiv, teostatud partnerluses linnakodaniku ja ettevõtjaga väärtuspõhiselt parimate
spetsialistide poolt. Ühendatud Tallinna juhtimise põhiväärtusteks on efektiivsus, avatus ja
sujuvus. Kodulinna kujundatakse koostöös linnakodanike ja ettevõtjatega. Maksumaksja raha
kasutatakse eesmärgipäraselt ja jälgitavalt.

ASJATUNDLIKKUS (PROFESSIONAALSUS JA LÄBIPAISTVUS)
Probleemid: Paljud head mõtted on Tallinnas spetsialistide ja ametnike poolt paberitele pandud
erinevate arengukavade ja strateegiate näol. Reaalsed teod on aga pigem hüplikud ja
arusaamatud. See peab muutuma.
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Visioon: Tallinna asjatundlikkuse standard – Tallinna linn on Eesti suurim tööandja ja peab
olema asjatundlikkuse ja efektiivsuse etalon. Asjatundlikult juhitud linn on funktsionaalne, toimiv
– laps saab turvaliselt omal käel kooli, vanaema oma asjad aetud ja pidevad teetööd ei sega
töölejõudmist. Rakendame linnajuhtimise parimaid praktikaid – kõik juhtimisotsused peavad
lähtuma visioonist ning olema reaalselt ja jälgitavalt linlaste elu paremaks muutvad.

● Läbipaistev rahakasutus – Tallinna rahvusvahelist mainet kujundab kaasaegne, avatud
juhtimine. Tallinn on lisaks unikaalsele vanalinnale tuntud kui nooruslik, avatud,
innovatiivsete lahenduste katsetamise pealinn. Võtame esimese pealinnana Euroopas
kasutusele Open Gov e-eelarve, kus kogu maksumaksja raha kasutamine on reaalajas
(online) kõigile jälgitav.

● Juhid valitakse konkurssidel – Linna ametite juhtimises seame sisse põhimõtte, et iga
viie aasta järel on avalik konkurss juhtivatele kohtadele. Linnale kuuluvate ettevõtete ja
asutuste juhid värbame avalikul konkursil, linnaasutuste ja linnale kuuluvate ettevõtete
nõukogud komplekteeritakse avatult pädevuse alusel.

● Linnavara müük avalikult – Linnavara müüme ja anname kasutusse avalikel
konkurssidel. Linna poolt ostetavate teenuste ja toodete ostmisel lähtume ausast
konkurentsist. Väärtustame linnale kuuluvad maad ning korraldame neile
hoonestusõiguse seadmise konkursid tagamaks linnale stabiilse tulubaasi ja ettevõtetele
uued ärivõimalused.

● Läbipaistev tegevus – Korraldame linna kommunaalteenused, sealhulgas
prügimajanduse ringmajanduse põhimõtetest lähtuvalt, efektiivselt, läbipaistvalt ja
taskukohaselt.

● Korruptsioonitõrje programm, eetikakoodeks – Koostöös audiitorite,
Korruptsioonivaba Eesti ja õiguskaitseorganitega käivitame linnaasutustes ja
linnale kuuluvates ettevõtetes korruptsiooni tõrje- ja ennetusprogrammi, et juurida
välja ja läbivalt välistada Tallinna linnas korruptsioon. Jõustame eetikakoodeksi
linnajuhtidele, juhtivametnikele ning linnavolikogu liikmetele, et ennetada võimalikke
huvide konflikte.

● Linn teeb oma teavituse alludes vaba meedia reeglitele, avalike konkurssite
kaudu. Lõpetame poliitpropaganda maksumaksja raha eest – lõpetame
iga-aastased suuremahulised propagandakulutused venekeelsetes kanalites.
Likvideerime raha raiskava ühistupanga ja linnale kuuluva kaupluse. Korrastame linnale
kuuluvate ettevõtete juhtimise, erastame maksumaksjale ebavajalikud ettevõtted.

● Linlase jaoks on kogu info digitaalselt ligipääsetav ja isikustatud Linnaäpis – ühes
digirakenduses leiab igas rollis linlane, olgu ta lapsevanem, ettevõtja või külaline, lihtsalt
kogu linna info, ligipääsu teenustele ja saab anda ka oma sisendi soovitud linna arengu
küsimustes.

● RAHVAS OTSUSTAB – Linnaosakogu korraldab, viib täide. Asumifond kaasava
eelarvega – miljon eurot igas linnaosas, iga aasta kohalike elanike otsustada.
Reserveerime iga-aastaselt eelarvest miljon eurot igas linnosas elanike, asumiseltside ja
kodanikuühenduste toetuse saanud piirkondlikele plaanidele. Olgu selleks park,
spordiväljak, kogunemiskoht, kõik, mis teeb kodukoha paremaks ja saab selle piirkonna
inimeste toe. LINNAOSAKOGUD, kes praegu omavad vaid nõuandvat rolli, saavad
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ülesandeks kõige kohalikumal tasandil just neid kohalike otsuseid koos kohalike
partneritega ellu viia.

● Juhindudes easõbraliku linna kujundmise põhimõttest, toome nii seeniorite kui noorte
vaated ja kogemused linnajuhtimisse. Loome ühiskondliku nõuandva koja, mis saab
teemapõhiselt nõustada linnavolikogu ja linnaameteid. Kutsume igal aastal Tallinna
kesk- ja kutsekoolide aktiivsemaid noori ja eakaid osalema Tallinna Kogemuskojas.

● KOOSTÖÖ HEA TAVA – Rakendame Koostöö Hea Tava ehk põhimõtted Tallinna
Linnavolikogu ja Linnavalitsuse ning Tallinnas tegutsevate ettevõtete ja vabaühenduste
vaheliseks koostööks. Ettevõtted ja vabaühendused on linnaasutustele strateegilisteks
partneriteks, pakkudes asjatundlikkust probleemide kaardistamisel ja
lahendusettepanekute tegemisel. Tallinna tasakaalustatud ja kestliku arengu nimel
sünnivad kompetentsemad ja legitiimsemad otsused siis, kui linnaasutused ja
vabaühendused teevad koostööd. Linnaasutuste ja vabaühenduste vaheline koostöö
tagab otsuste läbipaistvuse, paremate muutuste vastuvõtu ja soodustab otsuste
rakendamist.

Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
● Me ei luba linnavalitsemisel korruptsiooni, valetamist, varastamist ega ülekohut
● Lõpetame onupojapoliitika ja kehtestame läbipaistva värbamispoliitika linnavalitsuse ja

Tallinna linna ametiasutuste mehitamiseks
● Loome sõltumatu sisekontrolli, millel on õigus teostada järelevalvet linnaametnike

tegevuse üle
● Korraldame linna eelarve kriitilise revisjoni ning koostame uue eelarve ja

arengustrateegia
● Kaotame ära linna raha peal parasiteerivad erakondlikud MTÜ-d. Optimeerime linna

äriühingute ja sihtasutuste nõukogude koosseise ja viime need proportsiooni äriühingu
või sihtasutuse suurusega

● Korraldame kodanike arvamusega arvestamiseks rohkem uuringuid ja avaliku arvamuse
küsitlusi

● Viime läbi auditi, mille käigus tuvastame erinevate lubade ja muude dokumentide
tegemiseks kuluva aja ning bürokraatia. Asjaajamine linnaga peab olema kiire ja
professionaalne!

● Suurendame linnaosakogude õigusi, kaasates neid linnaosa valitsemisse
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Vaba Eesti Erakond
● Juhtimine ja eelarve täitmine läbipaistvaks.
● Linnajuhtide igakuine avalik kohtumine rahvaga.
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