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Sisevalimiste ülevaade 
 
Lähtuvalt erakonna põhikirja punktist 21.2 valitakse juhatuse liikmed Üldkogu poolt salajasel 
hääletamisel kuni kaheks aastaks. 
 
Juhatus kinnitas 10. aprillil 2013 erakonna juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete valimise korra, mis 
reguleeris valimistel kandidaatide esitamist ja valimistega seotud protseduure lähtuvalt erakonna 
põhikirjast.  
 
Valimistel sai kandideerida ja hääletada liige, kellel puudus eelmise ehk 2012. aasta liikmemaksu 
võlgnevus. Igal liikmel oli esimehe valimisel üks hääl ja juhatuse liikmete valimisel 14 häält. 
 
Juhatuse esimehe ja juhatuse liikme kandidaatide ülesseadmine algas 15. aprillil 2013 ja lõppes 29. 
aprillil 2013. 
 
Sedeliga toimus hääletus erakonna Üldkogul 25. mail 2013 Tartus. Lihtsustamaks kõikide 
erakonnaliikmete võimalikult laialdane ligipääs erakonna otsuste kujundamisse, on erakond pidanud 
vajalikus viia läbi ka veebipõhised valimised erakonna intranetis Oravavõrk, kus hääletamised 
toimusid ajavahemikul 13. mai kell 9.00 kuni 19. mai kell 21.00 ja 22. mai kell 9.00 kuni 24. mai  kell 
14.00. Hääletamine toimus ööpäevaringselt. 
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Pretensioone läbiviidud protseduuride osas oli võimalik esitada juhatuse poolt 10. aprillil 2013 
kinnitatud valimistoimkonnale läbi erakonna peakontori. Veebipõhise valimisega seotud 
pretensioone sai esitada hiljemalt 21. maiks 2013. Üldkogul hääletamisega seotud pretensioone sai 
esitada vahetult pärast hääletuse toimumist ja enne tulemuste väljakuulutamist. Ühtegi pretensiooni 
valimistoimkonnale ei esitatud. 
 
Sisevalimiste veebipõhine valimisrakendus asub intranetis Oravavõrk, kuhu saab siseneda ID-kaardi, 
Mobiil-ID, parooli või Facebooki-kontoga. 2013. aasta sisevalimistel logis Oravavõrku ID-kaardi või 
Mobiil-ID abil 54% hääletanutest. Facebooki-konto abil 6% ja parooliga 40% hääletanutest. 
 
Logides, millega töörühm tutvus, on näha Oravavõrku sisseloginud liikme nimi, aeg ja IP-aadress. 
Sisevalimistel osalenute kohta logitakse samuti hääletanud liikme nimi, aeg ja IP-aadress. 
Hääletamisinfo hoitakse hääletajate nimekirjast lahus. Tegemist on eraldi seosteta tabelitega, et 
tagada põhikirjast lähtuv salajase hääletamise nõue. 
 
Veebipõhine valimissüsteem põhineb usaldusväärsusel. 
 
Esimehe sisevalimisel osales kokku 1249 liiget, kellest kasutas veebipõhist rakendust 1106 liiget. 
Juhatuse liikmete sisevalimisel osales kokku 1494 liiget, kellest kasutas veebipõhist rakendust 1365 
liiget. 

Rikkumiste kokkuvõte 
 
Töörühm tuvastas erakonna 2013. aasta sisevalimistel 71 rikkumist 1494 hääletanu hulgast kokku 
kolmes maakonnas – Lääne-Virumaal 39, Võrumaal 8 ja Viljandimaal 24. 
 
Kõik Lääne-Virumaa rikkumistega seotud hääled ja osa ka Võrumaa häältest läksid töörühmale antud 
selgituste kohaselt 5. juunil 2013 erakonnast välja arvatud Kristiina Ojulandile. 
 

 Lääne-Virumaal pani rikkumise toime MKO esimehe Kristiina Ojulandi käsul MKO arendusjuht 
Taimi Samblik. Selgitustest ja logidest tuvastatud tegevus oli järgmine: 

1. 2011. aasta sisevalimiste eel loodi liikmele, kel liitumise hetkel e-mail puudus, talle 
endale teadmata fiktiivne @hot.ee lõpuga e-mail. 

2. Fiktiivne e-mail lisati Oravavõrku ja arendusjuht saatis samale aadressile Oravavõrku 
sisenemiseks vajamineva kasutajanime ning parooli. 

3. 2013. aasta sisevalimistel kandideeris Lääne-Virumaalt MKO esimees Kristiina 
Ojuland, kelle käsul otsis arendusjuht üles 39 liikme Oravavõrku sisenemiseks 
vajaminevad kasutajanimed ja paroolid, mis olid fiktiivsetele e-mailidele 2011. aastal 
saadetud. 

4. Need samad 39 liiget, kelle eest plaaniti sisevalimistel hääletada, ei omanud aga 
liikmemaksu võlgnevuse tõttu õigust 2013. aasta sisevalimisel osaleda. Kristiina 
Ojuland tasus kõigi 39 liikme eest ära liikmemaksud oma isiklikult pangakontolt. 

5. Arendusjuht korraldas Kristiina Ojulandi käsul nende 39 liikme eest hääletuse 
erakonna sisevalimistel. 

6. Kõigi 39 liikme eest valiti vaid ühte kandidaati – Kristiina Ojulandi. Seda kinnitas ka 
pahaaimamatult kistud rikkumiste skandaali. 

 

 Võrumaal pani rikkumise toime MKO arendusjuht Elleri-Kristel Kelp, kes oma rikkumist 
selgitas seletuskirjas järgmiselt: 
„Vestlesime Brüsselis Kristiina Ojulandi büroos töötava Anu Kikasega pidevalt enne 
sisehääletust ja ta tegi ettepaneku, et naised peaks naiste poolt hääletama ja kindlasti peaks 
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toetama Kristiina Ojulandi. Anu Kikase vanemate eest hääletas Anu ise ja Kristiina Ojulandi 
soovitusel küsis ta selleks ka hiljem oma vanematelt volitused. Kuidas tekkis varikontode 
idee, ma ei mäleta. Kindlasti ei soovinud seda minult erakond. Hääletasin kaheksa inimese 
eest nende teadmata ja andsin nende nimed ka töörühmale. Vabandan siiralt oma teo pärast 
ja erakonnakaaslaste ees. Tunnen, et vedasin alt ka erakonda, et oma tööd nii tegin.“ 
Kõigi kaheksa liikme eest valis Elleri-Kristel Kelp vaid kahte kandidaati – Kristiina Ojulandi ja 
Kaja Kallast. 

 

 Viljandimaal pani rikkumise toime MKO arendusjuht Ott Kukk, kes oma rikkumist selgitas 
seletuskirjas järgmiselt: 
„Vabandan oma erakonnakaaslaste ees, et sedasi käitusin. Vedasin alt oma tööandjat ja oma 
maakonda. Kui üldse püüda selgitada, siis oli selleks lihtsalt inimlik ajapuudus. Maakonnas oli 
meililistides juttu, et püüame ikka ise olla ka tublid ja võimalikult paljud inimesed hääletama 
saada. Nägin, et see ei õnnestu ja püüdsin nii oma tööd kiiremini teha. See oli viga ja mul on 
väga kahju. Loodan, et minu siirast vabandust võetakse arvesse. Kinnitan ka avalikult, et seda 
ei palunud mul teha ei minu tööandja ega nõudnud ükski kandidaat.“ 
Ott Kukk hääletas 24 liikme eest. Enamasti hääletas ta umbes 6 kandidaadi poolt, mõnel 
korral ka rohkem. Hääletamisel kindlaid kandidaate polnud, hääled jagunesid suvaliselt. 

Lääne-Virumaa rikkumiste tuvastamise ülevaade 

28. mai 2013 

 Kella 14 ajal saabus peakontorisse e-mail Eesti Ekspressi ajakirjanik Dannar Leitmaalt, kus hr 
Leitmaa väitis, et kuus reformierakondlast Lääne-Virumaalt, kes üldkogu registreerimislehe 
järgi justkui on, aga tegelikult ei ole osalenud 2011. aastal toimunud erakonna sisevalimistel. 
Peasekretäri Martin Kukk palvel alustati peakontoris antud väite kontrollimist. 

 Tutvusime nende kuue liikme ankeetidega ning Oravavõrgu logidega. Avastasime, et kõigi 
kuue puhul oli märgata sarnast tegevusmustrit: 

o liikmetel puudus liitumise hetkel e-mail 
o liikmed olid erakonnaga liitunud kas 2010 või 2011 ehk omasid õigust osaleda 2011. 

aasta sisevalimistel 
o vahetult enne Oravavõrgus sisevalimistel hääletamist oli lisatud neile e-mail 

arendusjuht Taimi Sambliku poolt, kuhu oli võimalus saata Oravavõrku sisenemiseks 
vajalik parool koos kasutajanimega 

o lisatud e-mailid olid @hot.ee lõpuga 
Selgus, et viiest kolm olid osalenud ka 2013. aasta sisevalimistel Oravavõrgus, mistõttu võis 
eeldada, et sama tegevusmustrit ja samu liikmeid võidi kasutada ära nii 2011.a kui ka 2013.a 
toimunud sisevalimistel. 

 Alustasime sarnase tegevusmustriga liikmete tuvastamist Lääne-Virumaa MKO liikmete 
hulgast, kes osalesid nii 2011.a kui ka 2013.a sisevalimistel. Eelkõige otsisime hääletanute 
hulgast @hot.ee lõpuga e-maili omavaid liikmeid, kes liitumise hetkel aga ei omanud e-maili 
aadresse. 

 Moodustasime valimi võimalikest hääletamispettustest Lääne-Virumaal 2011. ja 2013. aasta 
sisevalimistel. Valimis oli kokku umbes 40 võimalikku juhtu. 

 Kella 18.45 ajaks kutsus peasekretär peakontorisse Lääne-Virumaa MKO arendusjuht Taimi 
Sambliku, et saada temalt selgitusi seoses võimaliku pettusega. Taimi kirjutas ka sellekohase 
seletuskirja. 

29. mai 2013 
 Viisime läbi 2011. ja 2013. aasta juhatuse sisevalimiste logide üle-eestilise kontrolli, saamaks 

teada, kas sarnast tegevusmustrit on ka teistes maakondades. Vaatluse käigus ei tuvastatud 
ühtegi juhtumit, mis oleks omanud täpselt sarnast tegevusmustrit. 
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 Kontrolli käigus täiendasime valimit võimalikest hääletamispettustest Lääne-Virumaal 2011. 
ja 2013. aasta sisevalimistel. Kokku oli valimis 44 Lääne-Virumaa MKO liiget. 

30. mai 2013 
 Tegime kontrolli ka teistes maakondades. Panime Oravavõrku üles kõigi 2013. aastal juhatuse 

sisevalimistel osalenute nimed. Palusime kõigil anda teada, kes leiavad sealt enda nime, kuid 
teavad, et ei ole tegelikult juhatuse sisevalimistel osalenud. Lisaks saatsime sisevalimistel 
osalenute nimed ka ajakirjandusele, et toimuks nii öelda laiem tsiviilkontroll. 

 Töörühma liige Reimo Nebokat koos Jaanika Jelistratoviga sõitis Lääne-Virumaale. Nad 
külastasid kahtluse all oleva tegevusmustriga seotud liikmeid, et neid küsitleda ja kontrollida 
hääletamisega seotud fakte. Eesmärk oli tuvastada rikkumiste ulatus, selgitada ning 
rahustada neid, keda sisevalimistel peteti. Nii neljapäeval kui reedel kohtuti kokku 12 
liikmega, kes ei ole osalenud kordagi erakonna sisevalimistel. Kõik kirjutasid ka sellekohase 
kirjaliku avalduse. Lisaks suhtlesid Reimo ja Jaanika nii neljapäeval kui reedel telefonitsi veel 
8 liikmega, kes samuti ei ole osalenud kordagi erakonna sisevalimistel. Mõni neist ei soovinud 
üldse kohtuda, mõnel ei sobinud lihtsalt sel ajal kohtuda. 
Kohtumiste ja helistamiste üheks eesmärgiks oli ka liikmete ees vabandamine ning toimunu 
selgitamine. 

 Kontrollimaks veel kord sisevalimiste usaldusväärsust, moodustasime valimi liikmetest, kes 
on 2013. aastal hääletanud Oravavõrgus ning kes on sündinud 1955. aastal või varem. 
Nendest helistasime igale viiendale ning probleemid esinesid vaid Lääne-Virumaa MKOs 
nende samade inimestega, kes olid juba päev varem koostatud nimekirjas. 

31. mai 2013 
 Kuna fakte oli kogunenud juba rohkem kui kolm päeva tagasi, siis küsisime ja saime Lääne-

Virumaa MKO arendusjuht Taimi Samblikult uue seletuskirja, kus ta kirjeldas toimunut 
detailselt. 
Arendusjuht Taimi Samblik tunnistas üles, et ta korraldas ja viis läbi 2013. aasta erakonna 
juhatuse veebipõhise valimise 39 liikme eest, ilma nende teadmata. Ta tegi seda Lääne-
Virumaa MKO esimees Kristiina Ojulandi käsul. Taimi kinnitusel valiti kõigi 39 liikme eest vaid 
ühte kandidaati – Kristiina Ojulandi. 2011. aastal hääletas Taimi nende liikmete eest Einar 
Vallbaumi palvel. Ka siis valiti vaid ühte kandidaati – Einar Vallbaumi. 

 Kell 14.30 toimus peasekretäri vestlus Lääne-Virumaa MKO esimees Kristiina Ojulandiga, 
saamaks veel kord selgust võimalike rikkumiste kohta. Kohtumise juures oli ka töörühma liige 
Reimo Nebokat. 

 Tutvusime Lääne-Virumaa MKO liikmemaksude laekumisega. Eelkõige huvitas meid nende 
liikmete 2012. aasta liikmemaksu maksmine, kelle eest oli keegi teine sisevalimistel 
hääletanud. Selgus, et Kristiina Ojuland oli isiklikult pangakontolt tasunud ära 39 liikme 
liikmemaksud kogusummas 390€. 

3. juuni 2013 
 Töörühm kohtus nii Kristiina Ojulandi, Einar Vallbaumi kui ka Taimi Samblikuga, et neid 

küsitleda. 

 Väino Linde tegi töörühma nimel erakonna aukohtule avalduse, kus palus anda hinnang 
erakonna liikmete Kristiina Ojuland, Einar Vallbaum ja Taimi Samblik tegevusele seoses 
võimalike rikkumistega erakonna juhatuse esimehe ja juhatuse liikmete sisevalimistel 2011.a 
ning 2013.a valimistel. 

4. juuni 2013 
 Töörühm helistas liikmetele, keda mainisid oma ütlustes Kristiina Ojuland, Einar Vallbaum ja 

Taimi Samblik: 



 
 

5 
 

o Helistasime isikule, kes väitis, et Taimi oli käinud tema juures ning hääletanud teiste 
liikmete eest. Samal päeval ja ajal oli Einari juures ka isik, kes tegi need e-mailid 
liikmetele, kelle eest hääletati. 

o Helistasime väidetavale e-mailide tegijale, kes väitis, et nad tavaliselt sellised 
väiksemad tööd minevikust kirjas pole ning meeles samuti ei ole. Ütles, et nad on läbi 
aegade Taimi ja teistega palju koostööd teinud. Vajadusel on nõus aitama, kui midagi 
konkreetset on. 

o Helistasime isikule, kellega võttis Taimi 17.-18. mai 2013 ajal ühendust ja ütles, et on 
olemas võimalus hääletada viie liikme eest. Taimi annab nende Oravavõrgu paroolid 
ja ta saab siis nende eest hääletada. Talle tundus, et inimestega on räägitud ja asi 
korrektne. Ta eeldas, et Taimi on kõikidega rääkinud. Avalik saladus oli, et hääletada 
tuleb ainult Kristiinat ja nii ta tegi. Tagantjärgi on saanud aru, et tegemist on 
kahetsusväärse juhtumiga ja kahetseb. 

o Helistasime isikule, kes väitis, et sai oma liikmete Oravavõrgu paroolid Taimi käest 
2013. aasta sisevalimiste ajal. Esimene kord sisenemine Oravavõrku ei õnnestunud ja 
ta ei pidanud seda tegu õigeks ning rohkem ei soovinud seda ka proovida. Ta usaldas 
nii Kristiinat kui ka Taimit. 

 Töörühm esitas kõik kokku kogutud materjalid ja dokumendid aukohtule hinnangu 
andmiseks. 

Võrumaa rikkumiste tuvastamise ülevaade 

30. mai 2013 
 Peakontorisse saabus e-maili teel Võru MKO liikme kaebus, kes kinnitas, et ta ei ole osalenud 

juhatuse 2013 aasta sisevalimistel ei veebipõhiselt ega füüsiliselt. 

 Tutvusime logidega ja avastasime, et liikme eest on hääletatud erakonna Võru kontorist. 
Võrumaa MKO arendusjuht Elleri-Kristel Kelp, kes kontori eest vastutab, kinnitas töörühma 
liige Reimo Nebokatile, et tema kellegi teise eest hääletamisega seotud pole. Ja üleüldse ei 
olnud ta sel kellaajal kontoris kui hääletus logide järgi toimus. 

3. juuni 2013 
 Arendusjuht saatis e-maili teel esimese selgituse selle kohta, mida ta sisevalimiste ajal 

üleüldse tegi ning konkreetselt liikmete nimed, keda sisevalimiste ajal abistas. Nimekirjas ei 
olnud isikut, kes oli esitanud kaebuse. 

6. juuni 2013 
 Töörühma liige Mati Leet kohtus arendusjuhiga Võru kontoris, et kontrollida sealset 

lauaarvutit. Selleks hetkeks oli töörühmal tuvastatud logidest 8 sarnase tegevusmustriga 
rikkumist. 

 Kella 22.00 ajal oli arendusjuhi ja töörühma liikme Reimo Nebokat vahel telefonivestlus, kus 
esimene tunnistas üles kaheksa liikme eest hääletamise. 

7. juuni 2013 
 Töörühma liige Reimo Nebokat sõitis Võrru ja kohtus arendusjuht Elleri-Kristel Kelpiga Võru 

kontoris. Arendusjuht tunnistas üles kaheksa liikme eest hääletamise korraldamise ja kirjutas 
selle kohta ka seletuskirja. 

 Töörühma liige Reimo Nebokat helistas nii kaebuse esitanud kui ka teistele liikmele, keda 
telefoni teel õnnestus kätte saada, vabandas ja kirjeldas tuvastatud rikkumise üksikasju. 

12. juuni 2013 
 Töörühma liige Reimo Nebokat sõitis Võrru ja kohtus arendusjuht Elleri-Kristel Kelpiga Võru 

kontoris. Arendusjuht tunnistas üles kaheksa liikme eest hääletamise korraldamise ja kirjutas 
selle kohta ka seletuskirja. 
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Viljandimaa rikkumiste tuvastamise ülevaade 
Töörühma tööst ja aruteludest, mis puudutasid Viljandimaad, ei võtnud osa Peep Aru. 

5. juuni 2013 
 Kella 14 ajal saabus peakontorisse Eesti Päevalehe ajakirjanik Kärt Anveltilt e-mail, kus pr 

Anvelt väitis, et kolm reformierakondlast Viljandimaalt, kes üldkogu registreerimislehe järgi 
justkui on, aga tegelikult ei ole osalenud 2013. aastal toimunud erakonna sisevalimistel. 
Peasekretär Martin Kuke palvel alustati peakontoris antud väite kontrollimist. 

6. juuni 2013 
 Töörühm oli kontrolli tehes avastanud neli rikkumist ja kontrolli tehti veel vähemalt seitsme 

hääletaja andmete ja osaluse kohta. 

 Pealelõunaks kutsus peasekretär peakontorisse Viljandi MKO arendusjuht Ott Kuke, et saada 
temalt selgitusi seoses võimaliku pettusega. Ta tunnistas üles teiste liikmete eest 
hääletamise. Rikkumiste konkreetne number oli ebaselge, kuna arendusjuhil puudus kindel 
nimekiri, kelle eest ta hääletas. 

 Töörühm jätkas rikkumiste ulatuse kontrolli. 

7. juuni 2013 
 Töörühm suhtles Anu Kikasega, kes väitis, et temal ei ole mingit seost 2013 aasta 

sisevalimiste rikkumistega. Anu tunnistas üles, et on oma vanemate eest hääletanud ja 
vanemate volikirjad palus tal tagantjärgi saata Kristiina Ojuland. 3. juunil kirjutas ta 
töörühmale, et vanemate eest hääletas pärast seda, kui viimased olid volikirja teinud (23. mai 
2013). 

Muud kaebused ja tähelepanekud 
 
Kristiina Ojulandi väitel ei omanud sisevalimistel hääletamise õigust 16 isikud. Peale kontrolli 
tuvastasime, et kõik 16 isikut olid erakonna liikmed ja omasid õigust osaleda 2013. aasta 
sisevalimistel. Osade liikmete andmed olid Äriregistris ebatäpsed, mõnda liiget polnud Äriregistris 
avaldatud, mõnel oli muutunud perenimi, mõnel oli eesnimes täheviga ja mõnel oli eesnimes kaks, 
mitte üks nimi. 
 
Kontrollisime Taimi Sambliku väidete peale ka sisehääletamist Ida-Virumaal. 2011 aasta sisevalimistel 
kahtlusi kinnitada ei õnnestunud. 2013 aasta sisevalimiste juures töörühm rikkumisi ei tuvastanud. 
 
Töörühm viis kontrolli läbi ka 2011. aasta Riigikogu valimisnimekirjade moodustamiseks korraldatud 
sisevalimistel, kus rikkumisi ei tuvastatud. Muude rikkumistega seotud fiktiivsed e-maili aadressid 
lisati andmebaasi liikmetele juunis 2011 aastal. Riigikogu valimisnimekirjade moodustamiseks 
korraldatud sisevalimised toimusid aga ligi kuus kuud varem. 
 
Ajakirjanduse väitel ei omanud 2013. aasta sisevalimistel hääletamise õigust veel mitmed liikmed, 
keda jooksvalt kontrollisime ja andsime ajakirjandusele nende kohta jooksvalt ka vastuseid. Mõned 
näited: 

 Isik, kes osales erakonna sisevalimistel ajal, kui kuulus Eesti Keskerakonda. Kahjuks 
erakonnale polnud infot jõudnud, et isik on liitunud Eesti Keskerakonnaga 23. aprillil 2013. 
Isiku Oravavõrku sisenemiseks vajalikud paroolid on saadetud ta isiklikule e-mailile, mis on tal 
olnud liitumisehetkest saadik üks ja sama. Talle helistades ütles, et ta pole jõudnud meile 
veel lahkumisavaldust saata. Ajakirjanduses ütles ta, et ta tahtis lihtsalt proovida, mis juhtub. 
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 Isik, kes liitus erakonnaga 13. novembril 1997, peatas oma liikmelisuse 2. jaanuaril 2000. 
Liikmelisuse taastas digitaalselt allkirjastatud avaldusega 9. oktoobril 2012. 

 Isik, kes liitus erakonnaga 1. detsembril 2005. Ta ei ole erakonnast lahkunud. Ta on tänaseni 
liige. 

 Oli liikmeid, kes olid võtnud endale uue perekonnanime kas abielludes või lihtsalt nime 
muutes. Sellistest muudatustest erakond aga Äriregistrilt teavitust ei saa. Erakond sisestab 
Äriregistrisse uusi liikmeid ainult isikukoodi järgi. 

 Oli liikmeid, kes olid segi ajanud 2011 ja 2013 aasta sisevalimised. Segaduse tekitas tõsiasi, et 
ajakirjanikud avaldasid 2011. aasta hääletanute nimekirja ja Oravavõrgus avalikustasime 
2013. aasta hääletanute nimekirja. 

 Kaks juhtu oli ka sellist, kus liikmete eest Põlva-ja Võrumaal võttis ühendust sõbranna või 
naabrinaine, kes väitis, et kindlasti pole see konkreetne liige erakonna sisevalimistel 
osalenud. Kontrollimaks väidet, helistasime liikmetele ja tuli välja, et liikmed on osalenud 
ikkagi sisevalimistel ja nad ei mõistnud ka ise, miks keegi nende eest on kostnud. 

Töörühma tegevus 
 
Peasekretär Martin Kukk moodustas neljapäeval, 30. mail 2013 erakonnasisese töörühma, mille 
ülesandeks oli saada võimalikult täpselt teada, kas keegi on erakonna sisevalimiste süsteemi 
väärkasutanud ja kui, siis kelle huvides. Töörühma kutsus peasekretär, lisaks iseendale, Riigikogu 
liikmed Väino Linde ja Peep Aru, erakonna piirkondade arendusdivisjoni juht Reimo Nebokati ning IT-
juht Mati Leeti. 
 
Töörühm suhtles omavahel jooksvalt telefoni ja e-maili vahendusel. Lisaks kogunes töörühm neljal 
päeval (3., 4., 10. ja 12. juuni). Kogunemised toimusid Riigikogu fraktsiooni ruumides. 
 
Töörühm pidas oluliseks jooksva informatsiooni edastamist erakonnakaaslastele, mistõttu saadeti 
liikmetele peasekretäri nimel järgmised e-mailid: 
30. mai 2013 – pealkirjaga „Rikkumine sisevalimistel Lääne-Virumaa maakonnaorganisatsioonis“ 
5. juuni 2013 – pealkirjaga „Tänasest erakonna juhatuse otsusest“ 
6. juuni 2013 – pealkirjaga „Töörühm kontrollib Viljandimaal hääletanuid“ 
7. juuni 2013 – pealkirjaga „Tuvastati kaheksa pettusejuhtumit Võrumaal“ 
 
Töörühm oli avatud suhtlemaks ka avalikkusega. Oleme alates 5. juunist 2013 jooksvalt avalikustanud 
järgmised dokumendid: 

 Taimi Sambliku kaks seletuskirja 

 töörühma kokkuvõtte 

 Taimi Sambliku, Kristiina Ojulandi ja Einar Vallbaumi töörühmale antud ütlused 

 Elleri-Kristel Kelp seletuskirja 

 Ott Kukk seletuskirja 
 
Lisaks avalikustas erakond juhatuse otsuse, millega arvati erakonnast välja Kristiina Ojuland. 

 
 

Raportiga esitatavad dokumendid 
 
Lisatud dokumendid: 

1. Lääne-Virumaa MKO arendusjuht Taimi Sambliku seletuskiri 1 (28. mai 2013) 
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2. 12 Lääne-Virumaa MKO liikme kirjalikud kinnitused mittehääletamise kohta (kogutud 30.-31. 
mail 2013) 

3. Lääne-Virumaa MKO pangakonto väljavõte (Kristiina Ojulandi poolt makstud liikmemaksud 
390€ ulatuses) 

4. Lääne-Viru MKO arendusjuht Taimi Sambliku seletuskiri 2 (31. mai 2013) 
5. Memo töörühma kohtumisest Lääne-Virumaa MKO esimehe Kristiina Ojulandiga (3. juuni 

2013) 
6. Memo töörühma kohtumisest Lääne-Virumaa MKO liige Einar Vallbaumiga (3. juuni 2013) 
7. Memo töörühma kohtumisest Lääne-Virumaa MKO arendusjuht Taimi Samblikuga (3. juuni 

2013) 
8. Võrumaa MKO arendusjuht Elleri-Kristel Kelpi seletuskiri (7. juuni 2013) 
9. Viljandimaa MKO arendusjuht Ott Kuke seletuskiri (9. juuni 2013) 

Töörühma ettepanek 

Erakonna sisevalimiste süsteemi muutmiseks 
 
Sisevalimiste süsteemi, seal hulgas valimisteks loodud veebirakendust, on erakond aegade jooksul 
arendanud. 
 
Sisevalimisteks loodud veebirakendus asub erakonna intranetis Oravavõrk, kuhu sisselogimist on 
jooksvalt kasutajasõbralikumaks ning turvalisemaks muudetud. 
 
Tuvastatud rikkumised on andnud õppetunni meile kõigile ja tõenäoliselt väheneb soov erakonnas 
usaldusel baseeruvat sisevalimiste süsteemi pahatahtlikult ära kasutada. Kuid vältimaks neid 
võimalusi ja muutmaks süsteemi veelgi usaldusväärsemaks, leiame, et järgmised erakonna 
sisevalimised peavad toimuma kasutades vaid ID-kaardi ja Mobiil-ID teenuseid. Ehk liikme 
identifitseerimine intranetis Oravavõrk peab olema tuvastatud kasutades digitaalset isikutunnistust. 
 
Ka sel aastal toimunud sisevalimistel identifitseeris 54,1% liikmetest end Oravavõrgus ID-kaardi või 
Mobiil-ID abil. Mitmed liikmed, kes tavaliselt kasutavad parooliga sisenemist, logisid hääletuseks 
Oravavõrku kasutades turvalist ID-kaarti või Mobiil-ID. See näitab, et tegelikult on suundumus 
hääletusel nende kasutamiseks paljudel juba alateadvuses. 

Ettepanekud erakondade liikmelisuse regulatsioonide muutmiseks 
 
Erakondade liikmelisuse regulatsioon on hetkel mitmeti tõlgendatav ja tekitab vastuolusid. Ei saa 
pidada mõistlikuks olukorda, kus isiku õiguste ja kohustuste tekkimine ei ole sõltuvuses otseselt tema 
enda ja erakonna tahtest, vaid kolmanda isiku tegevusest (sh kolmanda isiku haldussuutlikkusest). 
Seetõttu näeme vajadust vaadata eelkõige üle erakonnaseaduses liikme õiguste ja kohustuste 
regulatsioon, et vältida edasisi probleeme ja ebakõlasid. 


