
 

27.02.2013, Tallinnas 
 
Ühispöördumine seoses hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõuga 
 
Käesolevaga esitavad allakirjutanud organisatsioonid omapoolsed seisukohad seoses 
hasartmängumaksu seaduse muutmise seaduse eelnõuga, mille § 1 punkti 14 kohaselt 
tunnistatakse kehtetuks hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 2 punktid 2–4 ja lõiked 3–7. 
Seletuskirja kohaselt on selle muudatuse eesmärk eelarvestamise põhimõtete ühtlustamine 
ning eelarve planeerimise paindlikumaks muutmine. 
 
Oleme seisukohal, et hasartmängumaksu seadus ja selle rakendus moodustab olulise osa  
laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õiguste ja kaitse süsteemist. Vabariigi 
Valitsuse poolt 2011. aastal heaks kiidetud Laste ja perede arengukavaga 2012-2020 
rakendamises ja tegevuste korraldamises on vaja süsteemsust ja süsteemi tagamiseks 
stabiilsust, milles saavad riiklikule ja omavalitsustasandile abiks olla just kodanikuühendused 
ja eeskosteorganisatsioonid. Paraku läheb praktika hetkel vastuollu eelnimetatud arengukavas 
sätestatuga, mis rõhutab, et arengukava rakendusplaani tegevuste elluviimisel on arvestatud 
vabasektori potentsiaaliga, ning arengukava eesmärkidega kooskõlas olevaid tegevusi 
toetatakse  just Hasartmängumaksu Nõukogu ressursside kaudu.  
 
Kehtiva süsteemi kardinaalne muutmine kitsendab ühiskonnas organisatsioonide 
tegevussuutlikust ning piirab dialoogi avaliku võimu ja vabakonna vahel, seda enam, et 
vabakonna panus riigi kujunemisel on kasvava tähtsuse ja tähendusega.  Nõustume Eesti 
Linnade Liidu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu seisukohaga (EMOL 25.02.2013 nr 10-1/28-1 
ja ELL 25.02.2013 nr 5-1/26), et eelarvestamise põhimõtted ja eelarve planeerimise 
paindlikkus ei saa olla olulisemad kui kindlus, et ühiskonna jaoks oluliste projektide 
rahastamine jätkub. 
 
Oleme seisukohal, et rahandusministeeriumi kavandatud hasartmängumaksu seaduse 
muutmine vajab sisuanalüüsi, et ümberkorralduste kaudu tagada efektiivselt ja 
valdkondadevaheliselt toimiv ning läbipaistev toetus- ja finantssüsteem laste, noorte, perede, 
vanurite ja puuetega inimeste jaoks. Peame eelnimetatud aspektidest lähtuvalt vajalikuks enne 
kardinaalsete otsuste langetamist analüüsida ja hinnata hasartmängumaksu seaduse muutmise 
seaduse muudatuste mõju sihtrühmadele ja sihtrühma huve esindavatele organisatsioonidele.  
 
Igakülgsele koostööle lootma jäädes. 
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