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SISSEJUHATUS 
Riigi eelarvestrateegia olemus 

Riigi eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning muuta 
valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Riigi eelarvestrateegia 
viib kooskõlla riigi valdkonnapoliitilised vajadused ja prognoosidest tulenevad rahalised võimalused. 

Esimene eelarvestrateegia funktsiooni täitev dokument koostati 2000. aastal. Riigieelarve seadusega1  
(2002. aastal ja 2014. aastal) täpsustati nõudeid iga aastaselt koostatavale eelarvestrateegiale, mille 
Vabariigi Valitsus kiidab heaks rahandusministri ettepanekul hiljemalt kaheksa kuud enne järgmise 
eelarveaasta algust. 

Riigi eelarvestrateegiat uuendatakse igal kevadel – täpsustatakse kolme eelseisva aasta kavasid ning 
täiendatakse vähemalt ühe aasta võrra. Nii kohandatakse pidevalt keskpika perioodi plaane vastavalt 
muutustele majanduses, fiskaalkeskkonnas ja valdkondlikus tegevuskeskkonnas. 

Eelarvestrateegias esitatakse:  riigi eelarvepoliitika põhisuunad, majandusolukorra analüüs ja 
majandusarengu prognoos, sealhulgas tulude prognoos ning muu finantsjuhtimiseks oluline 
informatsioon; Vabariigi Valitsuse prioriteedid, tulemusvaldkondade olukorra analüüs, eesmärgid 
koos mõõdikutega ning peamised poliitikamuudatused ja valitsemisalade rahastamiskava. 

Riigi eelarvestrateegia elluviimine ja uuendamine 

Riigi eelarvestrateegia elluviimine toimub arengukavade rakendusplaanide ja tegevuskavade kaudu. 
Rahandusministri käskkiri riigieelarve koostamiseks sätestab, et põhiseaduslikud institutsioonid, 
Riigikantselei ja ministeeriumid esitavad Rahandusministeeriumile järgneva aasta eelarveprojektid 
ehk arengukavade esimese aasta tegevuskavad ja vastavad finantsplaanid. Peale analüüsimist ja 
võimalike eriarvamuste lahendamist ning suvisele majandusprognoosile tuginedes esitab 
Rahandusministeerium septembris eelarveprojekti koos seletuskirjaga Vabariigi Valitsusele heaks 
kiitmiseks. Riigikogu alustab eelnõu menetlemist hiljemalt kolm kuud enne eelarveaasta algust. 
Riigieelarve seaduse jõustumisel kinnitab Vabariigi Valitsus riigieelarve elluviimiseks tervikliku 
tegevuskava valitsemisalade lõikes ning eelarve kulude täiendava liigenduse. 

Ministeeriumid täiendavad valitsuse eesmärkide täitmisele suunatud arengudokumente igal aastal 
ühe aasta võrra, tagades strateegilises planeerimises nelja-aastase perspektiivi. Täiendamise aluseks 
on sel ajal kehtiv riigi eelarvestrateegia. Tavapäraselt esitatakse arengukavad 
Rahandusministeeriumile hiljemalt 1. märtsiks. 

Riigi eelarvestrateegia seire 

Eelarveaasta lõppedes koostab iga valitsusasutus majandusaasta aruande ning esitab Rahandus-
ministeeriumile riigieelarve elluviimisest tegevuskava täitmise aruande. Rahandusministeerium 
koostab riigieelarve täitmise ja elluviimise aruande, mille Vabariigi Valitsus kinnitab riigi 
majandusaasta koondaruandesse kuuluva riigi raamatupidamise aastaaruande osana. 

Jooksval eelarveaastal koostatakse ja avalikustatakse regulaarseid ülevaateid riigieelarve tulude 
laekumisest, riigieelarveliste vahendite kasutamisest ning olukorrast majanduses ja valitsussektoris2.  

Ülevaade riigi eelarvestrateegias 2014–2017 seatud eelarvepoliitiliste eesmärkide täitmisest on 
toodud fiskaalraamistiku peatükis. 

Tulemusvaldkondade eelmise riigi eelarvestrateegia eesmärkide saavutatust on kajastatud 
tulemusvaldkondade peatüki olukorra kirjelduse juures ning riigi eelarvestrateegias kajastatud 
mõõdikute tasemed aastast 2006 on toodud lisas 5. Ülevaade käesoleva dokumendiga seatavate 
eemärkide täitmisest tuuakse 2016-2019 perioodi riigi eelarvestrateegias.  

                                                             
1 Riigieelarve seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014002?leiaKehtiv. 
2 Rahandusministeeriumi igakuise riigieelarve seire ülevaated http://www.fin.ee/?id=81725. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/113032014002?leiaKehtiv
http://www.fin.ee/?id=81725
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Riigi eelarvestrateegia 2015–2018 koostamine 

2. jaanuaril 2014. aastal edastasid Rahandusministeerium ja Riigikantselei ühiskirja ministeeriumidele 
ja põhiseaduslikele institutsioonidele strateegiliste dokumentide uuendamiseks 2014. aastal. Ühiskiri 
sisaldas muuhulgas ka riigi eelarvestrateegia 2015-2018 koostamise lähtealuseid. 

Riigi eelarvestrateegia 2015–2018 koostamine toimus üheaegselt ja sisulises kooskõlas Vabariigi 
Valitsuse tegevusprogrammi ja Eesti 2020 Konkurentsivõime kava ning Stabiilsusprogrammi 
uuendamisega. Koos ministeeriumidega uuendati tulemusvaldkondade hetkeolukorra analüüsi.  
Ministeeriumid töötasid  välja valitsemisala  arengukavad aastateks 2015–2018 ning esitasid need 
koos finantsplaanidega 1. märtsiks Rahandusministeeriumile. Ministeeriumidelt saadud infot kasutati 
sisendina nii majandusprognoosi3, Stabiilsusprogrammi kui ka riigi eelarvestrateegia koostamiseks. 

Enne arutelusid valitsuses korraldati jaanuaris ja veebruaris Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, 
Eesti 2020 väljakutsete ja eelarvestrateegia kohtumised Rahandusministeeriumi ning Riigikantselei 
eestvedamisel. Kaasatud olid kõik ministeeriumid. Arutelude tulemused kajastuvad eelarvestrateegias, 
valitsuse tegevusprogrammis ja konkurentsivõime kavas. Kohtumiste üheks eesmärgiks oli aidata 
kaasa  ka arengukavade ja riigi eelarvestrateegia suurema kooskõla saavutamisele.  

Märtsis toimusid eelarvestrateegia läbirääkimised ametnike tasemel ning aprillis valitsuskabineti 
nõupidamised majandus- ja fiskaalpoliitiliste eesmärkide ning eelarveprioriteetide arutamiseks. Riigi 
eelarvestrateegia 2015–2018 esitati ministeeriumidele kooskõlastamiseks 16. aprillil. Vabariigi 
Valitsusele esitati eelarvestrateegia heakskiitmiseks 29. aprillil 2014.aastal. Dokumenti tutvustatakse 
ka Riigikogu komisjonides. 

2014. aasta märtsis jõustunud uue riigieelarve baasseaduse alusel luuakse sõltumatu eelarvenõukogu, 
mille ülesanne on anda hinnanguid Eesti eelarvepoliitika aluseks olevatele majandusprognoosidele ja 
jälgida riigisiseste eelarvereeglite täitmist. Riigi eelarvestrateegia 2015–18 ja Stabiilsusprogrammi 
2014 koostamise käigus paluti majandusprognoosi ja eelarvepoliitika kohta arvamust Eesti Pangalt. 
Majandusprognoosi arutelul valitsuskabinetis leidis Eesti Panga esindaja, et eelarvepoliitiliste kavade 
aluseks olev Rahandusministeeriumi majandusprognoos on praeguseid teadmisi arvestades suures 
plaanis realistlik. Samas juhtis Eesti Panga esindaja tähelepanu täiendavatele riskidele 
väliskeskkonnas ning leidis, et prognoosi riskistsenaarium oleks võinud olla konservatiivsem. Valitsus 
peab majandusolukorra oodatust nõrgemate arengute korral olema valmis eelarve ja kuluplaanide 
muutmiseks. Eelarvepositsiooni eesmärkide teemal nõustus Eesti Pank valitsuse plaaniga, et seada 
eesmärgiks struktuurne ülejääk ning rõhutas, et struktuursete positsiooni hindamine reaalajas on 
keeruline ning lähiaastatel tuleb saavutada ka nominaalne tasakaal. Tavapäraselt enne 
Rahandusministeeriumi majandusprognoosi avalikustamist toimunud prognoosiseminaril juhtisid ka 
teiste valitsus- ja erasektori asutuste majanduseksperdid tähelepanu erinevatele riskidele, kuid 
pidasid Rahandusministeeriumi prognoosi realistlikuks. 

Partnerite kaasatus riigi eelarvestrateegia 2015-2018 koostamises 

Riigi eelarvestrateegia aluseks on ministeeriumide valitsemisalade ehk organisatsioonipõhised ja 
valdkondlikud arengukavad, mis koostatakse vastavalt Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2005. aasta 
määrusele nr 302 „Strateegiliste arengukavade liigid, ning nende koostamise, täiendamise, elluviimise, 
hindamise ja aruandluse kord” ning  Rahandusministeeriumi juhistele. Partnerite osalemist 
arengukavade koostamises korraldavad vastutavad ministeeriumid. Asjasse puutuvate  isikute 
kaasamine ja tõhus valdkondade vaheline koostöö on vältimatu arengudokumentide perspektiivika 
tervikvaate ja omavahelise kooskõla saavutamiseks. Valitsus on kaasamiseks andnud ka arengukava 
koostajatele suunised “Kaasamise heas tavas”.  

Riigi eelarvestrateegia 2015–2018 ülesehitus 

Käesolev riigi eelarvestrateegia koosneb kolmest peatükist. Dokumendi esimene peatükk kirjeldab 
Vabariigi Valitsuse prioriteete. Teine – tulemusvaldkondade hetkeolukorda (Riigi eelarvestrateegia 
2014-2017 18 poliitikavaldkonda on asendunud 23 tulemusvaldkonnaga), eesmärke ja nende 
mõõdikuid ning peamiseid poliitikamuudatusi ja reforme. Kolmandas osas kajastatakse Vabariigi 
Valitsuse majandus- ja fiskaalpoliitilisi eesmärke ja prioriteete ning valitsussektori fiskaalraamistikku 
eelolevaks neljaks aastaks.  

                                                             
3 http://www.fin.ee/?id=263. 

http://www.fin.ee/?id=263
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Dokumendi lisades on kajastatud Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadise majandusprognoosi 
põhinäitajad ja riikliku Euroopa Liidu (edaspidi EL) struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–
2013 elluviimine, tutvustus perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamisest; perioodi 2013-2020 EL 
kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadavate vahendite kasutamise kava 
ning kajastatud tulemusvaldkondade mõõdikute tasemete muutust viimastel aastatel, aga ka ülevaade 
eelmise riigi eelarvestrateegia ja käseoleva dokumendi aluseks olevate tulemusvaldkondade 
võrdlusest, mis muutus tulenevalt 2014 aasta kevadel koostatud Eesti Reformierakonna ja 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni tegevuskavast. 
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VABARIIGI VALITSUSE PRIORITEEDID 
Oma otsuste fokusseerimiseks ja tegevuse hindamiseks on Vabariigi Valitsus seadnud 
23 tulemusvaldkonnas eesmärgid, eesmärkide mõõdikud ning nende sihttasemed, millest neli on 
valitsuse prioriteetideks4. Riigi eelarvestrateegias5 on sarnaselt teistele mõõdikutele seatud ka 
nendele sihttasemed aastani 2018.  

Vabariigi Valitsuse prioriteetideks aastaks 2015 on: 

 Laste vaesuse vähendamine 
Laste absoluutse vaesuse määr väheneb 8,4%-ni 

 Tööjõu maksukoormuse vähendamine 
Tööjõu efektiivne maksumäär langeb 33,2 protsendile 

 Eesti julgeoleku kindlustamine  
Riigi valmisolek sisemiste ja väliste ohtudega toimetulekuks on tagatud.  
Kaitsekulud säilivad tasemel 2% SKP-st 

 Jätkusuutlik riigi rahandus 
Valitsussektori eelarvepositsioon on 0,2% struktuurses ülejäägis 

  

                                                             
4 Valitsuse olulisemad prioriteedid aastaks 2015 tõi peaminister välja oma 24. aprillil 2014. aastal Riigikogule peetud 
kõnes valitsuse moodustamise alustest. 
5 Peatükis Tulemusvaldkondade eesmärgid. 
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TULEMUSVALDKONDADE EESMÄRGID 
Peatükis esitatakse ülevaade olukorrast tulemusvaldkondades, tulemusvaldkonnad kokku katavad 
kogu riigi tegevuse ja riigi eelarvestrateegias kajastatud rahalised vahendid. Tulemusvaldkondades 
kajastatakse Vabariigi Valitsuse üldeesmärgid ja nende saavutamist kirjeldavad mõõdikud6 ning nende 
sihttasemed. Ühtlasi antakse ülevaade olulisematest poliitikamuudatustest ja reformidest, mis aitavad 
kaasa püstitatud eesmärkide saavutamisele. Ülevaate mõõdikute tasemetest möödunud aastatel annab 
lisa 5.  

Tulemusvaldkondade olukorra ülevaade kajastab ainult üldisemaid trende tulemusvaldkondades ning 
keskseid näitajajaid ja rahvusvahelist võrdlust. Detailsema ülevaate tulemusvaldkondade seisust leiab 
vastavatest valdkondlikest arengukavadest ning ministeeriumite valitsemisalade arengukavadest. 
Detailsema ülevaate viimastest saavutustest tulemusvaldkondades annavad ministeeriumite 
majandusaasta aruannete tegevusaruanded ja riigi majandusaasta aruande koosseisus olev ülevaade 
tegevuskavade täitmise aruannetest. Vabariigi Valitsuse poliitiliste prioriteetide kohta annab kitsama 
ülevaate tegevusprogrammi täitmise aruanne ning ülevaate konkreetsematest kavandatavatest 
tegevustest annab Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm7.  

1. Perepoliitika 
Eestis sündis esialgsete andmete järgi 2013. aastal 13 831 last ja suri 15 474 inimest, seega oli 
loomulik iive 2013. aastal 1643 inimesega negatiivne. Viimati sündis sama vähe lapsi 2005. aastal. Iive 
oli erandina positiivne (+35 inimest) vaid 2010. aastal. 2013. aastal rändas Eestisse sisse 4085 ja 
Eestist välja 10 746 inimest (välisrände saldo -6661) 

8
. 

Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt väheneb seniste trendide jätkumisel Eesti rahvaarv 
järgmise ligi 30 aasta jooksul negatiivse loomuliku iibe ja välisrände saldo tõttu 125 000 inimese võrra 
ning 2040. aastal elab Eestis ~ 1 195 000 inimest. 

2040. aastaks rahvastiku soo-vanuskoosseis muutub. Naiste ja meeste osatähtsuste erinevus 
rahvastikus väheneb ühelt poolt seetõttu, et meeste oodatav eluiga kasvab, teiselt poolt naiste 
jätkuvalt aktiivsema väljarände tagajärjel. Peamine tulemus on see, et rahvastik vananeb tunduvalt. 
Pensioniealiste (65-aastased ja vanemad) osatähtsus rahvastikus tõuseb praeguselt tasemelt (18,0%) 
2040. aastaks 27,6%-ni. Laste (alla 15-aastaste) osatähtsus väheneb 15,5%-lt 13,6%-ni. Kokku tõuseb 
ülalpeetavate määr (laste ja vanaduspensioniealiste) osatähtsus tööealistega võrreldes 50,9%-lt 
70,2%-le, mis tähendab, et kui praegu on kahe ülalpeetava kohta neli tööealist, siis 2040. aastal on 
kahe ülalpeetava kohta kolm tööealist. Ka absoluutarvudes toob trendide jätkumine muutusi, kuna 
vanuserühmade vahekorrad muutvad: 20-ndatesse eluaastatesse on jõudmas 1990ndate teisel poolel 
ja sajandivahetusel sündinud väiksemad põlvkonnad. Selle tulemusel väheneb absoluutarvudes 
väljaränne, aga ka sündimus. Lisaks on Eesti rahvastikku peamiselt mõjutavad protsessid – sündimus 
ja välisränne – tugevas koosmõjus: välisränne vähendab viljakas eas naiste arvu9. 

Rahva taastootmisvõime (ehk summaarne sündimuskordaja) on Eestis 2012 aastal 1,59 (2011. aastal 
1,52; taaste piir on 2,1)10. Alaealise elanikkonna ehk 0–17-aastaste laste arv rahvastikus jätkuvalt 
väheneb: kui 1990. aasta alguses oli 0–17-aastaste laste koguarv rahvastikus ligi 416 000, siis 2013. 
aasta alguses vaid umbes 243 70011. Pikaajalised demograafilised prognoosid näitavad siiski, et Eestis 
ei ole 20-30 aasta perspektiivis võimalik sündimuskäitumisega kompenseerida 1990. aastate 
sündimuse langusest tekkivat „demograafilist auku”. 

                                                             
6 Eesmärkide saavutamist kirjeldavate indikaatorite juures toodud vastutajate puhul on kasutatud järgmisi lühendeid: 
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium, JUM – Justiitsministeerium, KAM – Kaitseministeerium, KKM – 
Keskkonnaministeerium, KUM – Kultuuriministeerium, MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, PÕM – 
Põllumajandusministeerium, RM –Rahandusministeerium, SIM – Siseministeerium, SOM – Sotsiaalministeerium ja VM 
– Välisministeerium. 
7
 http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm  

8
 Statistikaamet http://www.stat.ee/72428 

9
 Statistikaamet http://www.stat.ee/76319 

10
 Statistikaamet RV033: Sündimuse näitajad 

11
 Statistikaamet RV0212: Rahvastik aasta alguses ja aastakeskmine rahvaarv soo ja vanuse järgi 

http://valitsus.ee/et/valitsus/tegevusprogramm
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Võttes arvesse kõike eelnevat on oluline tagada perede heaolu ning lastele turvaline ning arengut 
pakkuv keskkond. Seda kinnitavad ka töö- ja pereelu ühitamise võimalusi kirjeldavad näitajad ning ka 
perede ja laste vaesuse näitajad (vt sotsiaalne turvalisus).  

Laste päevahoiu piiratud pakkumise ja kättesaadavuse (sh taskukohasuse) tõttu on eelkõige naistel 
suur hoolduskoormus ja väiksemad võimalused osaleda võrdväärselt tööturul. Väikelastega (0-6 a) 
emade ja väikelasteta naiste hõivelõhe kasvab, ulatudes 2013. aastal 26,3 protsendipunktini ning 
(2012. a 24,7 protsendipunkti) näitab, et naised ei osale hõives eelkõige väikelapse hooldamise tõttu. 
Suur hõivelõhe on ka väikelastega naiste ja meeste vahel, ulatudes 2013. a 20-49-aastaste naiste ja 
meeste puhul 38,9 protsendipunktini (2012. a 37,6 protsendipunkti)12. 2010. a. andmete kohaselt 
loobus 24,1% alla 8-aastase lastega naistest vähemalt üheks kuuks töötamisest (v.a 
lapsehoolduspuhkus), et lapse/laste eest hoolitseda. Alla 8-aastase lapsega/lastega meestest tegi 
samal põhjusel otsuse töötamisest loobuda vaid 1,7%13. 
 
Laste vaesus — 2012. aastal elas alla 18-aastastest lastest suhtelises vaesuses 18,1% ja absoluutses 
vaesuses 9,5%

14
 (2011. aastal oli nendeks näitajateks 17% ja 9,4%,). Laste suhteline vaesuse määr 

enne sotsiaalseid siirdeid k.a. pension oli 2011. aastal 31,4%.  ELs keskmiselt oli laste suhtelise 
vaesuse määr 2011. aastal 20,8% (peale sotsiaalseid siirdeid).  
 
Kokku ootas Eestis 2012 aasta jaanuaris lasteaia järjekorras umbes 5900 last (neist enamik alla 3-
aastased), neist linnades 2000 ja valdades 3800. Üle 20 lapse oli järjekorras 25 kohalikus 
omavalitsuses. Näiteks 2009 aastal oli selliseid kohalikke omavalitsusi 29. Suurimad probleemid 
järjekordadega on Põhja-Eesti (linnalähedastes) valdades ja Lõuna-Eesti suurtes linnades15. 

Asendushooldusel (eestkostel, perekonnas hooldamisel ja asenduskoduteenusel) viibis 2012. aasta 
lõpu seisuga  2618 last (1,1% 0–17-aastastest lastest Eestis), neist oli riiklikul hoolekandel 
asenduskodudes 1048 last. Aasta jooksul suunati asenduskodudesse 157 last ning peresisesele 
asendushooldusele 365 last (eestkostele 222, perekonnas hooldamisele 85, pereväliselt lapsendati 
58)

16
. 

Eesmärk ja mõõdikud17: 

Eesti rahvas on kasvav rahvas ning laste ja perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud. 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017                    Sihttase 2018 

      

Loomulik iive 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (HTM, MKM, 
SIM, JUM, PÕM) 

Negatiivne  -
1643 (2013) 

[Positiivne 
(2013)] 

Positiivne Positiivne Positiivne Positiivne 

Summaarne sündimuskordaja 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (HTM, MKM, 
SIM, JUM, PÕM) 

1,59 (2012) 

[1,67 (2012)] 
1,71 1,72 1,74 1,75 

  

                                                             
12

 Statistikaamet  TKL29: 20-49-aastaste meeste ja naiste tööhõive määr ja hõivelõhe laste olemasolu järgi 
13 Statistikaamet TTP12: Alla 8-aastaste laste vanemad töötamisest loobumise (et lapse eest hoolitseda) järgi 
14 Statistikaamet LES01: Vaesuse ja materiaalse ilmajäetuse määr vanuserühma ja soo järgi 
15 Ainsaar, M., Soo. K. (2012). Kohalikud omavalitsused ja lastega pered 2011. Tartu Ülikool, Sotsioloogia ja 
sotsiaalpoliitika instituut. Sotsiaalministeerium. 
16 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2015-2018.  
17 „Laste ja perede arengukava 2012–2020“ Valitsuse korraldus nr 454, 24.10.2013.  
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Formaalse lastehoiuga 
hõlmatud 0–2-aastaste ning 3–
6-aastaste laste osakaal kõigist 
vastava vanuserühmaga 
lastest, % 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (HTM) 

19 (0-2 a) 

92 (3-6a) 

(2011) 

[28 (0-2 a) 

92 (3-6a) 

(2011)] 

33 (0-2a) 

92 (3-6a) 

33 (0-2a) 

92 (3-6a) 

34 (0-2a) 

92 (3-6a) 

34 (0-2a) 

92 (3-6a) 

Perest eraldatud laste arv/ 
osakaal 0–17-aastaste 
vanuserühmast, % 

Allikas: Sotsiaalministeerium, 
Statistikaamet 

Vastutaja: SOM 

410 last 
/0,17 

(2012) 

[Väheneb 

(2012)] 

Väheneb Väheneb Väheneb Väheneb 

Absoluutse vaesuse määr 0–17 
aastaste laste seas, % 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (JUM, SIM, 
HTM, KUM) 

9,5 

(2012) 
8,4 8,3 8,1 8,0 

Suhtelise vaesuse määr 0–17 
aastaste laste seas, % 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (JUM, SIM, 
HTM) 

18,1 

(2012) 

[18,8 (2012)] 

17 17 16,8 16,7 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Riikliku lastekaitse korralduse käivitamine 

 Vanemlusprogrammi elluviimine 

 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide mitmekesistamine, 

tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu 

 Lapsehoiu ja puudega laste tugiteenuste kättesaadavuse parandamine 

 Täiendavate lasteaiakohtade loomine 

 Lapsetoetuse tõstmine esimese ja teise lapse puhul 45 euroni kuus ja kolmanda lapse puhul 

100 euroni kuus 

 Madala sissetulekuga peredele vajaduspõhise peretoetuse tõstmine kahekordseks 

 Toimetulekutoetuse määramisel lapse osakaalu tõstmine 0,8lt 1,0ni 

 Peretoetuste ja teenuste rohelise raamatu valmimisele järgnevalt poliitikamuudatuste 

rakendamine 
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2. Riigi rahandus 
Eesti reaalse konvergentsi18 tempo on olnud kiire ning jõudsalt lähenetakse EL keskmisele. Eesti 
sisemajanduse koguprodukt (SKP) per capita moodustas 2012. aastal 71% (2010. aastal 64%)19 EL28 
keskmisest (EL28 = 100%). Nominaalset konvergentsi 20  iseloomustava kodumajapidamiste 
lõpptarbimise võrdlev hinnatase moodustas 2012. aastal 76,9% (2010. aastal 74,8%) 21  EL28 
keskmisest22.  

Eesti majanduskasv on olnud tugev ning laiapõhjaline. SKP reaalkasvu muutus oli 2,6% 2010. aastal, 
9,6% 2011. aastal, 3,9% 2012. aastal ning 0,8% 2013. aastal (moodustades jooksevhindades 18 434,5 
mln EUR, võrdluseks 2010. aastal 14 370,9 mln EUR)23. Tulenevalt väliskeskkonna halvenemisest 
kasvutempo 2012. aastal aeglustus ning jätkas vähenemist 2013. aastal, püsides peamiselt tugeval 
eratarbimisel (kasv 4,7% võrreldes 2012. aastaga)24. Majandusareng on olnud prognoositust kehvem 
kaubanduspartnerite tagasihoidlikuma majanduskasvu tõttu, mis piirab eksportiva sektori kasvu25. 
Eesti ettevõtjate ja perede kindlustunnet väljendav majandususalduse indeks püsib pikaajalisest 
keskmisest (=100) kõrgem, moodustades 2014. aasta märtsis 102.6 punkti. Kindlustunne püsib 
kõrgem tarbijatel, teenindussektoris ja kaubanduses ning on sellest madalam tööstuses ja ehituses. 
Kuigi ELis tervikuna on majandususaldus alates 2013. aastast paranenud moodustades märtsis 105.3 
punkti, on olukord riigiti erinev ning näiteks Eestile olulises ekspordisihtriigis Soomes alla pikaajalise 
keskmise – 93.3 punkti26.  

2013. aasta maksukoormuseks kujunes 32,3% (2012. aastal 32,5%) SKPst27. Perioodil 2014-2018 on 
maksukoormust vähendava mõjuga tulumaksu ja töötuskindlustusmakse määra langetamine ning 
üldise ja pensionäride täiendava maksuvaba tulu tõstmine. Tehniliselt on maksukoormust vähendava 
mõjuga ka kohustusliku kogumispensioni suuremad riigipoolsed sissemaksed omapoolsete maksetega 
jätkanuile. Maksukoormust suurendab eelkõige aktsiisimäärade tõstmine, kuid lisaks suurendavad 
laekumisi ka planeeritavad muudatused ettevõtete sõiduautode käibemaksustamises ning 
käibedeklaratsiooni lisadeklaratsioon. Kokkuvõttes jääb maksukoormus 2018. aastal 32,3%le SKPst. 

 Eesti on teistest Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest jätkusuutliku ja makromajandust tasakaalustava 
eelarvepoliitikaga selgelt eristunud. 2010. aastal oli Eesti koos Rootsiga ainuke EL riik, kelle 
eelarvepositsioon oli positiivne (Eestil ülejääk 0,2% ja Rootsil 0,3% SKPst). 2011. aasta lõpetasid 
ülejäägiga kolm riiki: Ungari 4,3%, Eesti 1,1% ja Rootsi 0,4% SKPst (EL keskmine -4,4% SKPst). 2013. 
aastal  oli Eesti valitsemissektori eelarve puudujääk 0,6% SKPst ja struktuurne eelarvepositsioon 0,4% 
SKPst (EL28 keskmine eelarve puudujääk oli 2012. aastal 3,9%). Eesti valitsussektori võlakoormus on 
ELi väikseim, moodustades 2013. aasta lõpuks 10% SKPst, ilma Euroopa Finantsstabiilsusfondi (EFSF) 
mõjuta aga 7,5% SKPst (euroala keskmine oli 2012. aastal 90,6% ja EL28 keskmine 85,1%). 
Prognoosiperioodi lõpuks väheneb võlakoormus 8,5%le SKPst. 

  

                                                             
18 Konvergentsi on käsitletud kui protsessi, mille käigus eri majandussubjektide teatud näitajad ühtlustuvad või 
lähenevad. Reaalne konvergents kirjeldab tulutasemete ühtlustumist ja seda mõõdetakse tavaliselt reaalse 
sisemajanduse koguproduktina ühe elaniku kohta.  
19 Eurostat. 
20 Nominaalne konvergents peegeldab hinnatasemete ühtlustumist ja seda mõõdetakse hinnataset väljendavate 
indeksitega. 
21 Eurostat. 
22 Kui riigi kohta esitatud võrreldava hinnataseme indeks on kõrgem/madalam kui 100, on hinnad vastavas riigis 
EL-i keskmisega võrreldes suhteliselt kõrged/madalad. 
23 Statistikaamet, Eesti Pank. 
24 Rahandusministeerium, Majanduse tagasihoidliku reaalkasvu taustal jätkus kiire palgatulu ja tarbimise kasv 
25 Eesti Pank (2013), Rahapoliitika ja majandus 2/2013 
26 Eesti Konjunktuuriinstituut. 
27 

Rahandusministeerium.  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00120
http://www.fin.ee/majanduse-tagasihoidliku-reaalkasvu-taustal-jatkus-kiire-palgatulu-ja-tarbimise-kasv/
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/rahapoliitika-ja-majandus/2013/rahapoliitika-ja-majandus-22013
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Eesmärk ja mõõdikud 

Eelarvepoliitika on jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav. 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017                    Sihttase 2018 

Valitsussektori struktuurne 
eelarvepositsioon, % SKPst 

Allikas: Rahandusministeerium 

Vastutaja: RM 

0,4 

(2013) 

0,128 

[2013] 

 

0,2 0,0 0,2 0,2 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Maksuvaba tulu tõstmine 144lt eurolt 10 euro võrra igal aastal aastani 2018  

 Töötuskindlustusmakse määra vähendamine 0,6% võrra 

 Tervise kaitseks ja tervistkahjustavate toodete kättesaadavuse vähendamiseks alkoholi- ja 

tubakaaktsiisi tõstmine 

 Maksupettuste vähendamiseks käibemaksudeklaratsiooni lisas tehinguinfo esitamise 

kohustus, kui ettevõttel on tehinguid ühe partneriga ühes kuus üle 1000 euro 

 Eelarve paindlikkuse suurendamiseks kütuseaktsiisi teehoiu kuludest lahtisidumine 

 Maksuerandite vähendamiseks erimärgistatud kütuse soodusaktsiisi asendamine (va 

põllumajandus ja väikelaevadel kalapüük) täpsemini sihitud toetustega 

 Ettevõtluses eratarbeks kasutatavate sõiduautode ja seotud kulude käibemaksu mahaarvamise 

piiramine 

 Maagaasi kui fossiilse kütuse maksumäära tõstmine 

3. Rahvuslik julgeolek 

3.1. Riigikaitse 

Eesti sõjaline kaitse tugineb esmasel iseseisval kaitsevõimel ja NATO kollektiivkaitsel ning selle 
arendamine on suunatud sõjaliste ohtude ennetamisele ja vajadusel nende tõrjumisele. NATO liikmete 
ühise vastutuse jagamise näiteks on finantsvahendite panustamine kaitsekulutustesse. 2013. aastal oli 
Eesti koos USA, Suurbritannia ja Kreekaga üks neljast NATO liikmesriigist, kelle kaitsekulud olid 
vähemalt 2% SKPst või üle selle. 

Eesti kaitseväe mobiilsust ja suutlikkust panustada operatsioonidele iseloomustab vägede 
kasutatavuse sihttase29 . Aastatel 2009 – 2013 on operatsioonidel viibinud pidevalt üle 200 
kaitseväelase. Arvestades maaväe üksuste suurust, on jätkusuutlikult siirmisvõimeline olnud 2013. 
aastal ~10% maaväe koosseisust. Seoses välisoperatsioonide profiili muutusega vähenes 2012. aastal 
Eesti osalus välisoperatsioonidel ning jätkusuutlikult siirmisvõimelisuse koefitsient langes 9,1%-ni 
maaväe üksuste koosseisust. Selleks, et oleks tagatud õiglane panus NATO kollektiivkaitsesse, peavad 
liikmesriigid tagama, et 10% maavägedest oleks jätkusuutlikult siirmisvõimeline.Ühekordselt 
siirmisvõimeline on aastal 2013 olnud keskmiselt 33% maaväe koosseisust. Aastaks 2020 on Eesti 
eesmärk muuta 47% maaväest ühekordselt siirmisvõimeliseks.  

Järgnevatel aastatel jätkub kiire reageerimisega ja jätkusuutlike reservüksuste ettevalmistamine ning 
komplekteerimine ja välisoperatsioonidel osalemine. Tagatud on eelhoiatus ja rahvusliku õhuruumi 
kontrollsüsteem, samuti valmisolek kollektiivkaitseoperatsiooni käivitamiseks ja elluviimiseks ning 

                                                             
28

 Seatud riigi eelarvestrateegias 2013-2016 
29 Vägede kasutatavuse sihttase iseloomustab vägede valmisolekut osaleda välisoperatsioonidel ja kaasuda 
NATO operatsioonidesse. Nii ühekordselt kui ka jätkusuutlikult siirmisvõimeliste üksuste arvutusmetoodika 
lähtub NATO-ga kokkulepitud ja siseriiklikult kinnitatud põhimõtetest. 
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vastuvõtva riigi toetuse tagamiseks liitlasvägedele. Arendatakse nii õhu- kui ka mereseire võimekust. 
Moderniseeritakse olemasolevat relvastust (nt tankitõrjerelvad) ja relvasüsteeme (nt 
moderniseeritakse miinijahtijaid) ning hangitakse uut (nt jalaväe lahingumasinad). Toimub kaitseväe 
juhtimisstruktuuri korrastamine. 

Eesti Kaitsevägi komplekteeritakse elukutselistest ja reservväelastest, kus väljakutseks on personali 
hoidmine ning värbamine. 2013. aastal oli tegevväelaste saldo positiivne. Kaitseliit on 
Kaitseministeeriumi valitsemisalas tegutsev vabatahtlik, sõjaväeliselt korraldatud, relvi valdav ning 
sõjaväeliste harjutustega tegelev riigikaitseorganisatsioon, mille liikmeskond on aasta aastalt 
kasvanud. Liikmeskonna suurenemine näitab Kaitseliidu ja tema eriorganisatsioonide populaarsuse 
kasvu, mis on vabatahtliku riigikaitse seisukohalt oluline. 

Alates 2013. aastast alustas Eesti riigikaitse laia käsitluse rakendamist ning koostas laiapõhjalise 
riigikaitse arengukava, mis hõlmab riigikaitset toetavaid mittesõjalisi osi: tsiviilsektori toetus 
sõjalisele kaitsele, siseturvalisuse tagamine, välispoliitika, elutähtsate teenuste toimepidevuse 
tagamine ja psühholoogiline kaitse. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Esmase iseseisva kaitsevõime, kollektiivsesse julgeolekusse panustamise ning tsiviilvõimude 
abistamise võime väljaarendamine. 

Mõõdik  Algtase 

 [Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

Kaitseväe mobiilsus: 
ühekordselt siirmis-
võimeliste (deployable) 
üksuste osakaal maaväe 
koosseisust, % / 
jätkusuutlikult 
siirmisvõimeliste 
(sustainable) üksuste 
osakaal maaväe 
koosseisust (%) 

Allikas: 
Kaitseministeerium 

Vastutaja: KAM 

33/~10 

(2013) 

[34/10 

(2013)] 

37/10 39/10 41/10 43/10 

Kaitsekulude tase SKPst, 
% 

Allikas: 
Kaitseministeerium 

Vastutaja: KAM 

2 

(2013) 

[2 

(2013)] 

 

2 2 2 2 

Kaitseliidu ja 
eriorganisatsioonide 
liikmete arv kokku 

Allikas: 
Kaitseministeerium 

Vastutaja: KAM 

22 625 

(2013) 

[23 300 

(2013)] 

 

24 750 25 500 26 250 27 000 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Riigikaitse arengukava 2013-2022 sõjalise kaitse osa elluviimine 

 Riigikaitse arengukava 2013-2022 mittesõjalise osa elluviimine vastavalt riigi 

eelarvestrateegia võimalustele 

 Katkematu side osas esmase operatiivvõimekuse saavutamine 



14 

 

 Liitlaste osaluse suurendamine Eestis toimuvatel õppustel ning Ämari lennubaasi kasutamise 

suurendamine 

 Uue riigikaitseseaduse rakendamine (rahuaja ja sõjaaja juhtimisstruktuuride ühtlustamine, 

riigi valmisoleku tõstmine) 

 "Veteranidepoliitika 2013-2017“ elluviimine 

 

3.2. Välispoliitika 

Eesti rahvusvahelise seisundi kindlustamisel on üks läbivaid eesmärke olnud lõimumine erinevate 
rahvusvaheliste organisatsioonidega ning nende kaudu Eesti huvide edendamine. Praeguseks on Eesti 
liitunud peaaegu kõikide soovitud rahvusvaheliste organisatsioonidega. Eesti mõjukuse ja maine 
edendamiseks tõstetakse Eesti nähtavust rahvusvahelistes organisatsioonides ning luuakse 
mõjutusvõimalusi kaalukate ametikohtade saavutamise teel.  

Eesti valiti ÜRO inimõiguste nõukogu liikmeks aastaiks 2013-2015. Eesti kandideerib ÜRO 
julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks 2020. aastal. ÜRO julgeolekunõukogu liikmesuse nimel 
teeb Eesti laialdast koostööd nii ÜROs kui kahepoolselt paljude riikidega. Eesti on eesistuja Balti ja 
Põhja-Balti (NB8) koostöös 2014. aastal ja Läänemeremaade Nõukogus 2014-2015. Eesistumine 
Läänemeremaade Nõukogus 2014-2015  viib lõpule nn „Läänemere aasta“ tegevused. Eesti saab NB8, 
Balti riikide ja Läänemere koostöö juhtimisest enam nähtavust ja pürgib suurendama piirkonna 
sidusust ning konkurentsivõimet. Samuti hoiab Eesti üleval Läänemere strateegia alast aktiivsust nii 
poliitilisel kui sisulisel tasandil.  

Eesti julgeoleku kindlustamine rahvusvahelistes suhetes toimub eelkõige osalemisena NATO 
tegevuses ning EL ühise välis- ja julgeolekupoliitika arendamises. Osavõtt rahvusvahelistest 
operatsioonidest jääb Eesti välis- ja julgeolekupoliitika elluviimise praktiliseks vahendiks.  

Julgeolekupoliitika vallas on järgnevate aastate tähtsamad tegevused NATO kaitse- ja heidutusvõime 
tugevdamine, Afganistani julgeolekuolukorra ja arengu edendamine, tsiviilne kriisiohjamine ja  
kriisiohjevõime arendamine, NATO ja EL vaheline koostöö stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel, EL ja 
NATO laienemine, igakülgne koostöö USA-ga. NATO tippkohtumine 2014. aastal annab olulised suunad 
alliansi järgnevate aastate tegevusele. Tippkohtumise järel jätkub töö Eesti jaoks olulise NATO 
nähtavuse, edasise operatsioonivalmiduse, s.h. läbi õppuste poliitika kallal. Samuti jätkub töö Balti 
õhuturbemissioonide alaliseks paiknemiseks Ämari õhuväebaasis.  

Eesti jätkab osalemist nii NATO kui EL sõjalistes ja tsiviilsetes operatsioonides. Afganistanis sõjalise, 
aga ka tsiviilse kriisiohje jätkamise võimalused on ebaselged. Kui Afganistani valitsusega vägede 
staatuses pärast 2014 kokkuleppele ei jõuta, võib ka Eesti osalus Afganistanis väheneda. Eesti laiendab 
tegevust Aafrikas olles valmis stabiilsusoperatsioonideks sealsetes sisekonfliktide käes kannatavates 
maades.  

Eestil on välisriikides 33 saatkonda, 7 alalist esindust rahvusvaheliste organisatsioonide juures, 4 
peakonsulaati, 1 kantselei, 2 erimissiooni ja 177 aukonsulit 80 riigis (võrdluseks 2012. aasta lõpu 
seisuga oli 158 aukonsulit 71 riigis). Eestil on esindused kõigi ÜRO julgeolekunõukogu alaliste liikmete 
pealinnades ning enamikes NATO ja EL liikmesriikides. Oluline välispoliitika eesmärk on lihtsustada 
Eesti kodanike liikumist üle maailma, mistõttu jätkab valitsus tööd viisavaba reisimise võimaluste 
laiendamiseks. 2014. aasta alguseks oli Eesti kodanikel võimalik viisavabalt reisida lisaks EL ja 
Euroopa Majanduspiirkonna riikidele veel 85 maailma riiki või territooriumile.  

Samal ajal on oluline, et välismaalastel, kes vajavad viisat Eesti külastamiseks, oleks see võimalik 
hankida võimalikult lihtsalt ja kiiresti. Eesti suurus ning sellest tulenev ressursside piiratus seab piirid 
välisesinduste arvule, mistõttu on järjest enam sõlmitud teiste liikmesriikidega esinduslepinguid 
viisade väljastamiseks. Eesti on sõlminud esinduslepingud viisade väljastamiseks 18 Schengeni 
liikmesriigiga ning viisaesinduslepingud puuduvad 7 liikmesriigiga - Island, Kreeka, Liechtenstein, 
Luksemburg, Malta, Portugal, Slovakkia. Eestit esindatakse Schengeni liikmesriikide poolt lühiajaliste 
viisade väljastamisel 96 riigis, haldusterritooriumil või asukohas. Seega, Eesti viisaesindatus on väga 
lai – Schengeni lühiajalist viisat Eestisse reisimiseks on võimalik taotleda 119 erinevast paigast. 
Sealhulgas 2013. aastal lisandus 8 uut asukohta, kus Schengeni liikmesriik väljastab Eesti nimel 
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viisasid. Viisataotluste arvu ühtlast kasvu võib prognoosida kogu eelarvestrateegia perioodiks. 
Viisanõuetest loobumise tõttu menetluste arvu vähenemist ei prognoosita. 

2013. aastal võeti välisesindustes vastu 202 304 viisataotlust, mis on 13,7% rohkem kui 2012. aastal 
(177 899). Kõige enam võeti viisataotlusi vastu Peterburis (52 621), Moskvas (49 343) ja Pihkvas (38 
284). Kõige suurem kasv on olnud Minskis (40,5%), Pihkvas (33,5%) ja Kiievis (17,7%). Eesti 
välisesindused menetlevad viisataotlusi 20 erinevas riigis, kokku 23 konsulaaresinduses. 01.10.2013 
lisandus uue viisataotlusi menetleva esindusena Eesti Vabariigi Suursaatkond New Delhis.  

Eesti isikute huvide kaitsel tegutsevad Eesti välisesindused nii konsulaartegevuses kui ettevõtete 
huvide edendamisel. Üha rohkem annavad tooni pikemaaegset pühendumist nõudvad 
konsulaarkaasused (näiteks Indias kinni peetud laevakaitsjad, välisriikides kuritegudes 
kahtlustatavad, emast lahutatud lapsed jne), suuremat tähelepanu on nõudnud looduskatastroofide 
tagajärjed (näiteks Filipiinide taifuun). 2013. aastal teostati Eesti välisesindustes ja 
Välisministeeriumis kokku 65 271 konsulaartoimingut, mis tähistab 3,2%-st langust võrreldes 2012. 
aastaga, kui toimingute kogumaht oli 67 460. Kõige enam teostati toiminguid Helsingis (16 206), 
Välisministeeriumi peamajas (11 671) ja Londonis (6 774).  

Tugevnenud on koostöö ettevõtjate ja ettevõtlusorganisatsioonidega välisinvesteeringute 
edendamiseks ja Eesti ettevõtetele uute turgude leidmiseks. Praeguseks on Eestil esindused olemas 
kõigi tähtsamate majanduspartnerite juures ning lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusel (EAS) 10 
esindust 9 riigis. 

Välis- ja julgeolekupoliitika vahendina on senisest süsteemsemalt välja arendatud arengukoostöö ja 
humanitaarabi, mille mahu tõstmine ELis 2010. aastaks eeldatud tasemele 0,17% RKTst on Eestil veel 
saavutamata. Arengukoostöös on Eesti saavutanud doonorina hea kuvandi ja on hinnatud 
koostööpartner nii Eesti peamistes arengukoostöö partnerriikides (Afganistan, Gruusia, Ukraina, 
Moldova), rahvusvahelistes organisatsioonides kui ka teiste doonorite ja partnerite hulgas. 
Arengukoostöö tähtsuse mõistmine on suurenenud ning kasvanud on Eesti üldsuse kaasatus ja 
vabatahtlike panus arengukoostöösse. Valmis Eesti arengukoostöö Moldova maastrateegia (kuni 
2015), mis aitab suunata vahendeid fokuseeritumalt pikema aja jooksul, eesmärgiga suurendada 
projektitegevuste tõhusust ja jõuda tulemusteni. Lisaks arengukoostöö arengukavaga määratud 
prioriteetriikidele otsitakse arengukoostöö võimalusi Kesk-Aasias. Eeloleval eelarvestrateegia 
perioodil ei ole võimalik suurendada Eesti ametliku arengu- ja humanitaarabi mahtu vähemalt 
Euroopa Liidu tasandil kokku lepitud tasemeni 0,17% RKT-st, kuna riigil puuduvad selleks piisavad 
ressursid.  

2013. aastal eraldati humanitaarabiks ca 2,5 mln eurot. Eesti liitus ÜRO Humanitaarasjade 
Koordineerimise Ameti (OCHA) doonorite tugigrupiga, mis on ÜRO humanitaarabi süsteemis mõjukas 
foorum. Akuutsetest kriisidest olid 2013. aastal peamised jätkuv Süüria konflikt ning novembris 
Filipiinide taifuun. Pikaaegsetest kriisidest Kesk-Aafrika Vabariik ja Lõuna-Sudaan. 
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Eesmärk ja mõõdikud 

Eesti rahvusvahelise mõju suurendamine ning demokraatia ja julgeoleku edendamine maailmas. 

Mõõdik  Algtase  

[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

Eesti ettevõtete 
ettevõtlus- ja 
majandusalaste 
päringute 
vastamise ja 
menetlemise 
võime/ 
päringut 
aastas30 

Allikas: 
Välisministeeri
um 

Vastutaja: VM 

884 

(2013) 

[Tõsta taset 
(2013)] 

Hoida taset Hoida taset Hoida taset Hoida taset 

Rahvusvaheliste
le 
tsiviilmissioonid
ele lähetatud 
ekspertide arv 

Allikas: 
Välisministeeri
um 

Vastutaja: VM 

18 

(2013) 

[Kasvab (2013)] 

Mitte üle 30 Mitte üle 30 Mitte üle 30 Mitte üle 30 

Eesti esindatus 
välisriikides 

Allikas: 
Välisministeeri
um 

Vastutaja: VM 

33 saatkonda, 

7 alalist esindust 
rahvusvaheliste 
organisatsioonid

e juures, 

4 peakonsulaati, 
1 kantselei, 

2 erimissiooni ja 

177 aukonsulit 
(1.2014) 

[laienenud 
(2013)] 

Laienenud Laienenud Laienenud Laienenud 

                                                             
30 Uues Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis alates 2015 tuleb indikaatorit muuta, iseloomustamaks paremini 
äridiplomaatia sisu ja ettevõtjate saadavat kasu. 
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Konsulaar-
teenuste ja -abi 
osutamise 
valmidus  

Allikas: 
Välisministeeri
um 

Vastutaja: VM 

202 303 
viisataotlust; 

65 268 
konsulaar-
toimingut 

(2013) 

[valmidus 

150 000 viisa-
taotluse 

menetlemiseks 
ja 51 000 

konsulaar-
toiminguks 

(2013)] 

Hoida  taotluste 
menetlemise ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet vastavalt 
nende 

prognoositavale 
arvukusele 230 

000 
viisataotlust; 95 
000 konsulaar-

toimingut 

Hoida  taotluste 
menetlemise ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet vastavalt 
nende 

arvukusele 
~260 000 

viisataotlust; 
100 000 

konsulaar-
toimingut 

Hoida  taotluste 
menetlemise ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet vastavalt 
nende 

arvukusele 
~300 000 

viisataotlust, 
120 000 

konsulaar-
toimingut 

Hoida  taotluste 
menetlemise ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet vastavalt 
nende 

arvukusele 
~300 000 

viisataotlust, 
120 000 

konsulaar-
toimingut 

Arengu-
koostööle ja 
humanitaar-
abile 
eraldatava 
osakaal rahva-
majanduse 
kogutulust (% 
RKTst) 

Allikas: 
Välisministeeri
um 

Vastutaja: VM 

0,13% 

(2013) 

[0,14% 

(2013)] 

Hoida taset Hoida taset Hoida taset Hoida taset 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Eesti saatkonna töö käivitamine Brasiilias 

 Väliskaubanduspoliitika alase koostöö tõhustamine ja Eesti ettevõtjate toetamine välisturgudel 

 Euroopa Liidu idapartnerlusriikide toetamine 

 ÜRO Julgeolekunõukokku kandideerimise tegevuskava elluviimine 

4. Sotsiaalne turvalisus, tööturg, tervis 
 

4.1. Sotsiaalne turvalisus 
 

Statistikaameti andmetel elas 2012. aastal suhtelises vaesuses 18,7% Eesti elanikkonnast ehk 247 700 
inimest ja absoluutses vaesuses 7,3% elanikkonnast ehk 97 500 inimest. 

2012. aastal elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli väiksem kui 329 
eurot (2011. aastal 299 eurot) ja absoluutses vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli 
väiksem kui 196 eurot (2011. aastal 186 eurot). Võrreldes 2011. aastaga elanike sissetulekud 
suurenesid, ent suurenes ka sissetulekute ebavõrdsus. 2012. aastal erinesid elanikkonna vaeseima ja 
rikkaima viiendiku sissetulekud 5,5 korda31. 

Vaesusest on rohkem ohustatud mittetöötavad (õpilased, kodused, töötud, jm) või madala töötasuga 
inimesed. 2012. aastal elas iga teine töötu suhtelises vaesuses ja iga kolmas töötu absoluutses 
vaesuses. Vaatamata sellele, et püsiv töökoht vähendab vaesusesse langemise ohtu kõige enam, tuleb 

                                                             
31

http://statistikaamet.wordpress.com/2013/12/17/suhtelises-vaesuses-elas-2012-aastal-187-ja-absoluutses-
vaesuses-73-elanikest/ 
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vaesust kogeda ka paljudel palgatöötajatel. Eestis oli 2012. aastal 6% palgatöötajaid, kes elasid 
suhtelises vaesuses hoolimata sellest, et neil oli püsiv töökoht, 1% isegi absoluutses vaesuses. 

2012. aastal oli meeste suhtelise vaesuse määr 17,2% ja naiste 19,9%, absoluutse vaesuse määr 
vastavalt 7,9% ja 6,9%. Seega naiste seas on sagedamini neid, kelle sissetulekud on suhtelise vaesuse 
piirist väiksemad ning meeste seas on sagedamini neid, kelle sissetulekud jäävad allapoole absoluutse 
vaesuse piiri. Ka suhtelise vaesuse süvik, mis on suhtelises vaesuses olevate isikute 
mediaansissetuleku kaugus vaesuse piirist protsentides, on meeste puhul 27,4%, naiste puhul aga 
16,9%. Põhjuseks on meeste suurem töötuse määr. 

Suhtelise vaesuse määr oli 2012. aastal kõige kõrgem ühe vanemaga lapse/lastega leibkondades 
40,8% (2011. aastal 33%, enne sotsiaalsed siirded

32
 (k.a pensionid ja peretoetused) oli selleks 45,8 %) 

ning kolme ja enama lapsega leibkondades 18,6% (2011. aastal 19,8%, enne sotsiaalsed siirded (k.a 
pensionid ja peretoetused) oli selleks 37,6%)33

.  

Oluline roll vaesusesse sattumisel on leibkonna koosseisul. Nii on üksi elavate või üksi lapsi 
kasvatavate inimeste vaesuse määr võrreldes teistega kõrgem – üksiku vanemaealisega 
üheliikmelistest leibkondadest elas suhtelises vaesuses 48%, samas ei olnud nende vaesus nii sügav, et 
ulatuks absoluutse vaesuseni. Raskem on aga olukord üksikvanemaga leibkondade puhul, kellest elas 
suhtelises vaesuses 41% ja absoluutses vaesuses koguni 23%. Seejuures kasvavad 2011. aasta 
rahvaloenduse andmetel Eestis igas seitsmeteistkümnendas leibkonnas alaealised lapsed koos 
üksikvanemaga. Kõigist alla 18-aastaste lastega leibkondadest oli üksikvanemaleibkondi 24%, 2000. 
aastal 25%. Vaesusriski suurendab ka rohkem kui kahe lapse olemasolu peres. Kui ühe või kahe 
lapsega paaridest oli suhteliselt vaeseid 13% ja absoluutselt vaeseid 6%, siis kolme või enama lapsega 
peredest vastavalt 19% ja 10%34

. 

Seoses hõive suurenemisega vähenes 2012. aastal mittetöötavates leibkondades elavate laste osakaal 
9,5%-ni. Ka vanemate maksimaalse tööintensiivsuse korral elavad lastega leibkonnad kolm korda 
sagedamini vaesuses kui lasteta leibkonnad. Lastega leibkondades, kus keegi tööealistest liikmetest ei 
töötanud või kus töötati väga väikese töökoormusega, elas vaesuses 71,1% . 

Vaesuse ja ebavõrdsuse leevendamisel on olulisel kohal rahaliste toetuste maksmine ning tööturu- ja 
sotsiaalteenuste kättesaadavuse tagamine.  

Oluline on tagada inimeste sissetulekute, elukvaliteedi ja sotsiaalse turvalisuse kasv, pakkudes 
seejuures vajadustele vastavaid toetusi ja teenuseid ning võimalusi aktiivsena ja väärikalt 
vananemiseks. 2013. aastal oli keskmine pension 288,6  eurot kuus (2012.aastal 276,6) ning keskmine 
vanaduspension 327,4 eurot kuus (2012. aastal 312,9)35. Pensionisaajate arv üha kasvab: 2013. aasta 1. 
jaanuari seisuga oli pensionäre 31,8% kogu rahvastikust – võrreldes aasta varasemaga 1,2% rohkem. 
Viimase viie aasta (2009–2013) jooksul on pensionisaajate hulk suurenenud 8%36.  

Kokkuvõtlikult võib tõdeda, et 2012. aasta oli sissetulekute tõusu aasta, mis tõi kaasa sissetulekute 
ebavõrdsuse suurenemise ja ka suhtelise vaesuse määra tõusu. Absoluutne ehk äärmuslik vaesus 
võrreldes eelneva aastaga aga pisut vähenes. Kindel töökoht ja hea haridus annavad parema garantii 
vaesusesse mittesattumiseks, kuna kindlustavad suurema sissetuleku37. 

  

                                                             
32 Sotsiaalsed siirded on kollektiivsete sotsiaalkaitse skeemide, riigi või kohaliku omavalitsuse poolt leibkonnale 
makstud hüvitised, mille eesmärk on leevendada mitmesuguseid riske.   
33 Statistikaamet LES03: Vaesuse ja materiaalse ilmajäetuse määr leibkonna tüübi järgi   
34 Statistikaamet https://statistikaamet.wordpress.com/2013/12/17/suhtelises-vaesuses-elas-2012-aastal-187-ja-
absoluutses-vaesuses-73-elanikest/ 
35

 Statistikaamet http://www.stat.ee/58095  
36

 Statistikaamet http://www.stat.ee/65897  
37

 Statistikaamet http://statistikaamet.wordpress.com/2013/12/17/suhtelises-vaesuses-elas-2012-aastal-187-ja-
absoluutses-vaesuses-73-elanikest/  

http://www.stat.ee/58095
http://www.stat.ee/65897
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Eesmärk ja mõõdikud: 

Riik tagab oma kodanikele sotsiaalse kaitse, mis annab kindlustunde tuleviku suhtes ning võimaluse 
elada inimväärselt kogu elu.  

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

Suhtelise vaesuse määr (enne ja 
peale sotsiaalseid siirdeid), % 

Allikas: Statistikaamet; Eesti 
sotsiaaluuring 

Vastutajad: SOM (MKM, HTM, 
SIM, PÕM) 

39,6 / 18,7 

(2012) 

[41,7 / 17,0 

(2012)] 

40,1 / 16,5 40,1 / 16,5 39,8 / 16,2 39,5 / 15,9 

Absoluutse vaesuse määr, % 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (JUM, SIM, 
HTM) 

7,3 

(2012) 
6,8 6,6 6,5 6,3 

      

 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Psüühilise erivajadusega isikute hoolekandeteenuste ja psühhiaatrilise sundravi 

kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine 

 Taastatakse alates 2015 aastast riikliku matusetoetuse maksmine vähekindlustatud peredele 

 Kaasajastatakse sotsiaalkaitse avalikud teenused ja nende äriprotsessid 

Sotsiaalkindlustusametis ning arendame välja innovaatilised, kvaliteetsed ja tõhusad ning 

teenusekasutaja vajadustele vastavad avalikud teenused (SKAIS 2) 

 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele 

töölesaamist toetavate hoolekande- ja tugiteenuste väljaarendamine ja kättesaadavuse 

parandamine 

 Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine eesmärgiga tagada paremad elamis-, 

õppimis- ja töötamistingimused 

4.2. Tööturg 

Eesti on seadnud eesmärgiks tõsta tööhõive määr 20-64 aastaste seas 2020. aastaks 76%ni. 
Kriisijärgne hõive kiire taastumine toimus juba 2011. aastal (kasv 6,2% võrreldes 2010. aastaga).  
2013. aastal kasvas koguhõive 1%, jõudes 73% tasemele 20-64-aastaste vanusegrupis (ELi keskmine 
68,3%). Eesti residendist tootmisüksustes oli hõive kasv kiirem (1,9%), millest võib järeldada, et mullu 
vähenes välismaal töötajate osakaal. Aastatel 2014-2015  võib oodata veel 0,2–0,3 %st hõive kasvu, 
kuid siis peaks hõivatute arvu suurenemine demograafilistel põhjustel peatuma ning  alates 2016. 
aastast algama hõive vähenemine, mistõttu kogu majanduskasv saab tulla eelkõige tööviljakuse ja seda 
toetavate investeeringute arvelt. 2013 aastakeskmine tööhõive määr vanusegrupis 15-74 oli 62,1% 
(ületades 2012. aasta näitajat 60,8% 1,3 protsendipunkti võrra). Tööhõive kasvas 2013. aastal nii 
töötuse kui ka majanduslikult mitteaktiivsete arvelt. Mitteaktiivseid inimesi (õppijad, pensionärid, 
kodused, heitunud jt) oli 2013. aastal 15–74-aastaste hulgas 32% (320 000), mis on 7000 vähem kui 
2012 aastal. 15–74-aastaste tööturul mitteaktiivsete arv vähenes enim õppijate ning pensionäride 
arvu vähenemise tõttu, mis on tingitud õppimisealiste väikestest põlvkondadest ning pensioniea järk-
järgulisest tõusust ja tööelu pikenemisest.  

Kuigi tööpuudus 2013. aasta lõpus kasvas, oli 2013. aasta aastakeskmine töötuse määr (8,6%) siiski 
1,4 protsendipunkti võrra madalam kui 2012. aastal (10,0%). Töötuid oli 59 000 ehk 10 000 võrra 
vähem kui 2012. aastal. Samas on tööpuuduse vähenemine alates 2011. aastast järk-järgult 



20 

 

aeglustunud. Eelmisel aastal olid töötute seas ülekaalus lühiajalised (vähem kui aasta tööd otsinud) 
töötud.  Aastakeskmiselt oli neid 33 000, mis oli 2012. aastaga võrreldes ligi 2000 võrra enam. 
Oluliselt (11 000 võrra) vähenes pikaajaliste töötute arv, neid oli 2013. aastal 26 000. Pikaajalise 
töötuse määr oli 3,8%. Pikaajaline töötus oli kõrgem meeste, vanemaealiste ning mitte-eestlaste seas. 
Väga pikalt, st kaks aastat või kauem tööd otsinute osatähtsus kõigist töötutest langes 2012. aastaga 
võrreldes kolmandikult veerandile. Tööotsingutes heitunud isikuid, kes on kaotanud lootuse tööd 
leida, oli 2013. aastal 6000 (1000 võrra vähem kui aasta varem). Kuigi meeste tööpuudus on naiste 
töötusest kõrgem, vähenes see mullu naiste tööpuudusest jõudsamalt. 2013. aastal oli töötuse määr 
meestel 9,1% ning naistel 8,2%.38.  Noorte (15-24-aastaste) töötuse määr oli 2013. aastal ülejäänud 
tööealise elanikkonnaga võrreldes kaks ja pool korda kõrgem ehk 18,7% (2012. aastal 20,9%, ELi 
keskmine 2013.a 23,4%). Eesti on seadnud eesmärgi vähendada noorte (15–24-aastaste) töötuse 
määra 2020. aastaks 10%-ni. Hinnanguliselt oli töötuid noori 11 000. Et töötuse määra arvestatakse 
osatähtsusena tööalaselt aktiivsetest noortest, kuid selles eas paljud alles õpivad ning ei ole tööelu 
alustanud, siis kõikidest noortest oli töötuid 7,3%39.  

2010. aastal oli vanadussõltuvusmäär ehk 65-aastaste ja vanemate inimeste suhe tööealisesse (15–64-
aastased) rahvastikku 25,5%, st saja 15–64-aastase inimese kohta oli 25,5 65-aastast ja vanemat 
inimest ning see näitaja on püsivalt kasvanud. Isegi kui peaks realiseeruma optimistlik prognoos, on 
Eestis 2030. aastal vastav näitaja 32,6 ja 2050. aastal 36,9 ehk 1,4 korda rohkem kui praegu.40 Aastaks 
2050 prognoositakse rahvastikus kõige arvukamateks vanuserühmadeks 60–64-, 65–69- ja 55–59- 
aastaseid41.   

Viimaste võrreldavate andmete kohaselt42 oli Eestis 2011. aastal töötute (16-64) suhtelise vaesuse 
määr ELi riikide keskmisest kõrgem, ulatudes 55,5%-ni (ELi keskmine 47,2%)43. 

Kui veel 2008. aastal oli Eestis 71 000 töövõimetuse tõttu pensionisaajaid, siis 2014. aasta alguses juba 
üle 98 000 44  . Statistikaameti 2011. aasta tööjõu-uuringu hinnangul ligikaudu 2/3 
töövõimetuspensionäridest ei tööta. Tööealise elanikkonna arv väheneb, kuid praeguse skeemi 
jätkudes ulatub 2020-ndal aastal töövõimetuspensionäride prognoositav arv ca 116 000 isikuni. Aasta 
2012 jooksul lisandus 4325 uut töövõimetuspensioni saajat — kokku oli neid 2013. aasta 1. jaanuari 
seisuga 94 418 inimest ehk 7,3% kogurahvastikust ning 9,7% tööealisest (15–74-aastased) 
rahvastikust. Töövõimetuspensionäride arv on Eestis iga aastaga kasvanud, viimase kahekümne aasta 
jooksul on püsiva töövõimekaoga isikute arv kahekordistunud. Enim lisandus töövõimetuspensionäre 
kriisiaegsetel aastatel45. Töövõimetuse hindamisel lähtutakse meditsiinilisest seisundist, kuid ei 
arvestata inimeste tegelikku võimet tööd teha. Töövõimetuspensioni aktiivsusnõudeta maksmise 
tulemusena kasvab töövõimetuspensioni saajate arv kiiresti, samal ajal on süsteemist väljumine 
äärmiselt madal. Sihtrupp ei ole motiveeritud tööhõives osalema, seda ei toeta töövõimetuspensioni 
skeem, ning töövõimetuspensionäride osalemine aktiivsetes tööturumeetmetes on vähene. Eesti 
Tööjõu-uuringu 2009. aasta andmetel moodustavad luu-lihaskonna haigused tööga seotud 
tervisehäiretest 70%. Terviseameti 46  andmetel oli 2013. aastal registreeritud 
kutsehaigestumisjuhtumitest luu-lihaskonna haigusi 79%  ja tööst põhjustatud haigestumisest 
luulihaskonna haigusi  75%. Lisaks annab hinnangu töötingimuste mõjust töötajate tervisele ka 2011. 
a Eesti Tööjõu-uuring, mille hinnangul esines tööga seotud tervisehäireid viimase 12 kuu jooksul 6,3% 
kõigist tööga hõivatustest, luu-lihaskonna haiguste osatähtsus kõigist pikaajalistest haigustest oli 53%. 

Üheks oluliseks probleemiks Eesti majanduses on struktuurne tööpuudus, mis tähendab, et  
tööjõuturul on üheaegselt nii töö- kui ka tööjõupuudus. Struktuurse tööpuuduse määr (NAIRU) on 

                                                             
38 Statistikaamet, http://www.stat.ee/72314. 
39 Statistikaamet http://www.stat.ee/72314 
40 Puur, A., Põldma, A. (2010). „Rahvastiku vananemine demograafilises vaates.“ Sotsiaaltrendid 5. Eesti Statistika, 
Tallinn, lk 6–29. 
41 Leetmaa, R., Võrk, A., Kallaste, E. (2004). Vanemaealine tööjõud tööturul ja tööelus. PRAXISe Toimetised nr 19/ 
2004. Poliitikauuringute Keskus PRAXIS, Tallinn. Luuk, M. (2009). „Eakate taandumine tööturult.“ Eesti Statistika 
kvartalikiri nr 1/ 2009, lk 8–21. 
42 EU-SILC uuring 2010.a, andmed 2009. a. 
43 Eurostat. 
44

 Sotsiaalkindlustusamet 
45 Statistikaamet https://statistikaamet.wordpress.com/2013/07/15/alkoholitarbimine-ja-toovoime/ 
46

 Terviseamet  http://terviseamet.ee/tervishoid/tootervishoid/aruanded.html 
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OECD andmetel kasvava trendiga ning tõusnud kriisieelselt 9% tasemelt 2011. aastaks 11%-le. Samal 
ajal, kui  tööpuudus oli 2012. aastal47 10,0%, on Eestis puudus heade kutseoskustega keskastme 
spetsialistidest, oskustöölistest, inseneridest ja juhtidest. Probleemiks on inimeste töötamine allpool 
õpitud teadmiste ja oskuste taset48 ning õppe ja tööturu ebapiisav seostatus. Eesti tööjõu-uuringu 
andmete põhjal töötas 2013. aastal madalamat haridustaset nõudval ametikohal ca 12% hõivatutest 
(üleharitud) ja kõrgemat haridustaset eeldaval ametikohal 2,6% hõivatutest (alaharitud)49. Eesti on 
IMD konkurentsivõime edetabelis kvalifitseeritud tööjõu puuduse näitaja järgi eelviimasel 58.  kohal50. 

Mediaanpalga51 kasv on Eestis olnud kiirem kui keskmise palga kasv. 2005. aastal oli vastavalt 
Maksuameti andmetele mediaanväljamakse 73% keskmisest palgast, 2013. aastal 79% keskmisest 
palgast. Keskmine palk oli 2013. aastal 948 eurot (reaalkasv 4,9%52) ning mediaanpalk 747 eurot. 
Vastavalt prognoosile jõuab nimetatud suhe 81%ni aastaks 2018. Trend viitab sissetulekute 
võrdsustumisele, näiteks on seda põhjustanud miinimumpalga tõstmine.  

Eestis kehtestatud miinimumpalk on üks EL madalamaid, kuid peale nelja-aastast paigalseisu 278,02 
eurol (2008-2011) on see tõusnud kolm aastat järjest – 290 euroni 2012. aastal, 320 euroni 2013. 
aastal ning jõudes 2014. aastaks 355 euroni. Seega juba kolmandat aastat on Eesti miinimumpalk 
Baltikumis kõrgeim53. 

 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Tõsta tööhõive määra vanusegrupis 20-64 eluaastat 76%ni aastaks 2020. 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

Tööhõive määr vanusegrupis54 

20-64 a, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, HTM, 
SIM, PÕM) 

73,0 

(2013) 

[71 

(2013)] 

73,4 73,7 74 74,3 

Keskmine brutokuupalk, eurodes 
Allikas: Statistikaamet 

Vastutaja: SOM, MKM 

887 (2012) 

[-55(2012)] 
1071 1139 1213 1293 

Noorte töötuse määr 
vanusegrupis 15-24 a, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, HTM, 
SIM, PÕM) 

18,7 

(2013) 

[20 

(2013)] 

15 14 13 12 

                                                             
47 Statistikaamet. 
48 Flash Eurobarometer 2012. 
49 Statistikaamet, Eesti Tööjõu-uuring. 
50  IMD konkurentsivõime edetabel. weF (2012). Global Competitevness Report. 
http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012–2013. 
51

 Mediaan on järjestatud arvrea keskmine liige. Mediaanpalgast saavad pooled palgatöötajad vähem ja pooled 
rohkem palka. 
52

 Rahandusministeerium, kevadine majandus 2014  
53

 Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics#Statutory_monthly_mini
mum_wages  
54

 Esialgsed muutmata sihttasemed 2015.a 72; 2016.a 72,8; 2017.a 73,5; 2018.a 74,3 
55

 Lisatud esmakordselt 

http://www.weforum.org/reports/global-competitiveness-report-2012–2013
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics#Statutory_monthly_minimum_wages
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Minimum_wage_statistics#Statutory_monthly_minimum_wages
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Töötute osakaal 15 – 24 aastaste 
vanusegrupis, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, HTM, 
SIM, PÕM) 

7,3 

(2013) 

[7,8 

(2013)] 

6,2 5,7 5,2 4,8 

Pikaajalise töötuse määr56, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, HTM, 
SIM, PÕM) 

3,8 

(2013) 

[5 

(2013)] 

3,6 3,5 3,3 3,1 

 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Uute ning olemasolevate tööturumeetmete arendamine erinevate tööturu sihtrühmade lõikes 

(noored, vanemaealised, vanaduspensioniealised, pikaajalised töötud, vähenenud töövõimega 

inimesed) 

 Euroopa Liidu noortegarantii põhimõtete elluviimise tegevuskava rakendamine 

 Töövõime toetamise reformi rakendumine eesmärgiga aidata vähenenud töövõimega inimesed 

tööturule. Samuti aidata inimestel tööturul püsida 

4.3. Tervis 

Tähelepanu pälvib naiste ja meeste suur oodatava eluea vahe sünnimomendil, mis on 10 aastat meeste 
kahjuks. Meeste keskmine oodatav eluiga 2012. aastal oli 71,09 aastat ja naiste oodatav eluiga 81,12 
aastat. Võrdlusena võib välja tuua, et 2012. aastal oli ELi keskmine oodatav eluiga meestel 76,8 aastat 
(Eesti ja ELi keskmise vahe 6,2 aastat) ja naistel 82,4 aastat (Eesti ja ELi keskmise vahe 1,5 aastat). 
Vahe Eesti ja ELi näitajate vahel on viimastel aastatel vähenenud, sealjuures on nii Eesti meeste kui 
naiste keskmise oodatava eluea kasv olnud viimase 10 aasta jooksul (2002-2012) ELi kiireim (meestel 
kasv 6 aasta võrra, naistel kasv 4,2 aasta võrra)57.  

Meeste oodatav eluiga vähenes 2012. aastal võrreldes 2011. aastaga 0,07 aasta võrra. Seda mõjutas 
kasvanud surmade arv 70-aastaste ja vanemate hulgas. 2012. aastal suri 206 inimest rohkem, kui 
2011. aastal, sh 164 meest vanuses 70 või rohkem. Esialgsetel andmetel aga võib tõdeda, et 2013. 
aasta surmade arv vähenes 40 surma võrra võrreldes 2012. aastaga58. 

Tervena elatud eluiga on peale eelnevat kiire kasvu perioodi alates 2010. aastast vähenenud. 2012. 
aastal sündinud laste eeldatav keskmine tervena (piiranguteta) elatud eluiga on 55,0 aastat, sealhulgas 
meestel 53,0 eluaastat  ja naistel 57,0 eluaastat. Tervena elatud eluiga sünnimomendil vähenes 2012. 
aastal meestel 0,9 aasta võrra ja naistel 0,7 aasta võrra. Tervena elatud eluea poolest on Eesti 
mahajäämus ELi keskmisest suurem kui eeldatud eluea poolest: Eesti on ELi viimaste seas: 2012. 
aastal meestel 61,3 (Eesti ja ELi keskmise vahe 8,2 aastat) ja naistel 61,9 aastat (Eesti ja ELi keskmise 
vahe 4,7 aastat). Ka EL keskmine tervena elatud eluiga on alates 2011. Aastast vähenenud (meestel 0,6 
ja naistel 0,8 aasta võrra)59. Valitsuse tegevusprogrammi seatud eesmärgi saavutamiseks 2015. 
aastaks peaks tervena elatud eeldatav eluiga järgnevatel aastatel kasvama meestel 4,1 aasta võrra ning 
naistel 5 aasta võrra. 

2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse (REL 2011) andmetel oli 388 077 inimesel ehk 30%-l Eesti 
elanikest mõni pikaajaajaline haigus või terviseprobleem. Kõrgharidusega inimestel on keskmiselt 
kaks korda vähem pikaajalisi haigusi kui põhi- või madalama haridusega inimestel60. 

                                                             
56

 Esialgsed muutmata sihttasemed 2015.a 4,0; 2016.a 3,7; 2017.a 3,4; 2018.a 3,1 
57

 Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
58 Statistikaamet RV04: Surmajuhtude esialgsed registreerimisandmed 
59 Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/ 
60 Statistikaamet http://www.stat.ee/65355 
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Peamisteks tervisekao põhjusteks on Eestis südameveresoonkonnahaigused ja kasvajad.  Hoolimata 
Eesti inimeste eluea kasvust viimastel kümnenditel on välditavate varaste surmade arv ja 
riskikäitumisest tulenev tervisekadu suur. Õnnetusjuhtumid, mürgistused ja traumad on kolmas 
suurem grupp varase suremuse põhjustajaid61. 

Suuremateks väljakutseteks tervisevaldkonnas on terviseteenuste kättesaadavus ja kvaliteet ning 
rahastamise jätkusuutlikkus.  2011. aasta rahvaloenduse andmetel elab 90% Eesti elanikest haiglatest 
kuni 30-minutilise autosõiduteekonna kaugusel62. Kõikjal Eestis 30 minutiga haiglasse ei jõua. Välja 
jäävad peamiselt maakonnakeskustest kaugemad alad, kus teedevõrk ja asustus on hõredam. Kuid 
välja jäävad ka tihedama asustusega alad.  Piirkondades, mis jäävad haiglatest 30-minutilise autosõidu 
kaugusele, elab suhteliselt rohkem nooremaid ning 30 minuti alast väljapool suhteliselt rohkem 
vanemaealisi elanikke. Arvestades nooremate koondumist linnadesse ja nende lähedusse on see igati 
ootuspärane63. 

2012. aastal olid tervishoiukulud ühe inimese kohta keskmiselt 773,7 eurot (2010. aastal oli selleks 
681 eurot ja 2011. aastal 710,4 eurot). Sealhulgas kulutas iga Eesti elanik omaosalusena tervishoiule 
keskmiselt  140,4 eurot (2010. aastal oli selleks 126,5 eurot ja 2011. aastal 124,7 eurot)64. Sellest 54 
eurot kulutati omaosalusena retseptiravimitele, 30 eurot hambaravile ning 19 eurot 
käsimüügiravimitele65

. 

Inimeste ebaterved eluviisid on samuti murettekitavateks probleemideks, mis mõjutavad nende 
osalemist tööhõives ning ühiskondliku aktiivsust. Peamised käitumuslikud terviseriskid on alkoholi 
liigtarvitamine, suitsetamine, madal kehaline aktiivsus ning ebapiisav tähelepanu tervislikule 
toitumisele. Alkoholi liigtarvitamise ja suitsetamise vähendamises on oluline potentsiaal Eesti  
inimeste keskmise eluea ja tervelt elatud aastate pikendamisel. Suremus alkoholi tarvitamise ja 
suitsetamisega seotud haiguste tagajärjel ületab Eestis ELi nn vanade liikmesriikide sama näitajat üle 
kahe korra.  

Alkoholi liigtarvitamine on Eestis oluline majandus- ja haiguskoormust põhjustav terviserisk. Eesti 
rahvastiku haiguskoormusest põhjustab alkohol ~10% ehk ligikaudu 40 000 kaotatud eluaastat 
aastas. Koormuse põhiosa moodustab enneaegsetest surmadest tingitud kaotus. Alkoholist tingitud 
kaotusest 99% langeb meestele. Tööealistest inimestest 27% tarvitavad alkoholi tervisele riske 
põhjustavates kogustes. WHO 2012. aastal avaldatud raporti kohaselt põhjustab alkohol Eestis 12% 
naiste ja 28% meeste suremusest vanusegrupis 15-64. ELi riikide seas on alkoholist tingitud suremus 
suurim just Eestis — 2010. aastal oli 100 000 elaniku kohta 6,2 alkoholist tingitud surma. Eestis on 
suured nii regulaarsest tarbimisest kui joobest põhjustatud kahjud. Alkoholi sage (liig)tarbimine viib 
paratamatult terviseseisundi muutumiseni ning sellest tulenevalt ka töövõime languseni66. Eesti 
elanikud tarbisid 2012. aastal 10,4 liitrit absoluutalkoholi elaniku kohta ja kui arvestada ainult 
täiskasvanud elanikke, siis oli tarbimine 12,3 liitrit absoluutalkoholi inimese kohta 67 . 
Alkoholisõltuvuse esinemissagedus Eestis on võrreldes ELi keskmisega kõrge – tööealiste meeste ja 
naiste hulgas vastavalt 11% ja 2,1% (ELi keskmine 5,4% ja 1,5%)68. Pere- ja  töötervishoiu arstidest 
42% pidasid oma oskuseid alkoholitarvitamise nõustamisel halvaks või väga halvaks. Vastajatest 62% 
pidas tervisekäitumise nõustamiste seas olulisimaks alkoholi teemal nõustamisoskuste koolitust. 
Alkoholisõltuvuse ravi kättesaadavus Eestis on ebapiisav, teenuse sisu ja maht ei vasta arenenud 

                                                             
61 Statistikaamet RV56: Surnud surmapõhjuse, soo ja vanuserühma järgi 
62

  Seda eeldusel, et keskmine sõidukiirus asulates on 35 km tunnis ja maanteedel 90 km tunnis. 
63

 Statistikaamet http://statistikaamet.wordpress.com/2014/02/04/enamikust-eesti-paikadest-jouab-haiglasse-30-
minutiga/ 

64 Tervise Arengu Instituut tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas KK21: Tervishoiu kogukulude 
per capita näitajad 
65

 Tervise Arengu Instituut tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas KK12: Tervishoiu kogukulud funktsioonide 
ja finantseerimise allikate lõikes  
66

 Statistikaamet http://statistikaamet.wordpress.com/tag/alkoholitarbimine/ 
67

Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis. Aastaraamat 2013 
https://intra.tai.ee/images/prints/documents/138616726091_Alkoholi_aastaraamat_2013.pdf  
68 Rehm jt 2012, Alcohol consumption, alcohol dependence and attributable burden of disease in Europe: Potential 
gains from effective interventions for alcohol dependence. 

https://intra.tai.ee/images/prints/documents/138616726091_Alkoholi_aastaraamat_2013.pdf
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riikides sõltuvusravi osutamise praktikale. Alkoholi tarvitamisest tingitud psüühikahäirete 
psühhiaatrilise abi eest tasuvad suures osas patsiendid ise69. 

Tervisekäitumise uuringu andmetel suitsetas 2010. aastal ¼ elanikest, kusjuures  37% meestest ja 
19% naistest on igapäevasuitsetajad. Ületame ELi keskmist näitajat (2010. a 23%)70. Eelnevast 
järeldub, et Eesti vajab senisest tõhusamat alkoholi ja tubakatoodete tarbimise vastast tegevust. 

Surve sotsiaalkuludele suureneb demograafiliste ja tehnoloogiliste arengute tõttu sarnaselt muule 
Euroopale. Seoses tööealise elanikkonna ümberpaiknemisega suurematesse linnadesse või nende 
lähiümbrusse muutub aina problemaatilisemaks tervishoiuteenuste kättesaadavus, sealhulgas 
esmatasandi arstiabi väiksemates linnades ja maapiirkondades. Samuti on oluliseks riskiteguriks 
tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tagamisel viimaste aastate tervishoiutöötajate arvu 
vähenemine. Eesti elanike hinnang arstiabi kättesaadavusele on aastatega halvenenud71. Ressursside 
piiratusest tulenevalt on eriarstiabi koondumas üha rohkem suurematesse kompetentsikeskustesse 
(üle 80% eriarstiabist osutatakse kesk- ja piirkondlikes haiglates). 

Tervishoiupersonali arvu osas pole viimastel aastatel toimunud olulisi muutusi. Arstide arv 100 000 
elaniku kohta oli 2012. aastal 329 ja õendusala töötajate arv 100 000 elaniku kohta 64572. Eestis on 
õdede-arstide suhtarv 1,9, mis jääb tunduvalt alla EL keskmisele (2,5) ja eriti Põhjamaadele (Rootsi 
2,9, Norra 3,5, Taani 4,4 ja Soome 4,3).73 Seega on meil potentsiaali õdede-arstide töökorralduse 
edasiseks optimeerimiseks laiendades võimalusi õendusalatöötajate iseseisvaks tööks.  Väiksemates 
maakonnahaiglates on voodihõive madal,  üld- ja kohalike haiglate keskmine voodihõive on 62% ja 
viiel üldhaiglal jääb ravivoodite voodihõive alla 55%. Tervishoiusüsteemi ümberkorraldused on 
vajalikud terviseasutuste vahelise koostöö parandamiseks ning möödapääsmatud ressursside (nii 
inimeste, seadmete kui ka finantsressursside) jätkusuutlikkuse tagamiseks.  

Eesmärk ja mõõdikud: 

Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud. 

Mõõdik Algtase 

[ Varasem 
sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

      

Oodatav eluiga (mehed ja 
naised eraldi), aastates 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (KUM, MKM, 
HTM, SIM, PÕM, JUM, KKM) 

Mehed 71,10 
Naised 81,10 

(2012) 

[Mehed 71,2 
Naised 81,1 

(2012)] 

Mehed 72,5 
Naised 82,2 

Mehed 73,0 
Naised 82,5 

Mehed 73,5 
Naised 82,9 

Mehed 74,0 
Naised 83,2 

Tervena (piiranguteta) elatud 
eluiga sünnimomendil (mehed 
ja naised eraldi), aastates 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (KUM, MKM, 
HTM, SIM, PÕM, JUM KKM) 

Mehed 53,0 
Naised 57,0 

(2012) 

[Mehed 56,0 

Naised 60,5 
(2012)] 

Mehed 57,1 
Naised 62,0 

Mehed 57,5 
Naised 62,5 

Mehed 58,1 
Naised 63,1 

Mehed 58,6 
Naised 63,7 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Kiirabi kui elutähtsa teenuse kättesaadavuse, kvaliteedi ja kriisivõimekuse tagamine 

                                                             
69 Alkoholipoliitika roheline raamat 2012 
70

 OECD, Health at a Glance: Europe 2012. 
71

 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2013. Saar Poll OÜ, Haigekassa, Sotsiaalministeerium, 2014  
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/Tervisevaldkond/Uuringud_ja_analuusid/Elanike_hinnang_2013/E
lanike_hinnangud_tervisele_ja_arstiabile_2013_ARUANNE.pdf 
72

 Tervise Arengu Instituut tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas THT101: Täidetud ametikohtade ja 
tervishoiutöötajate üldarv ameti ning omandatud eriala järgi 
73 Health at a Glance: Europe 2012. OECD  
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 Tervishoiu asutuste võrgu edasise optimaalse arengu toetamiseks ning teenuste 

kättesaadavuse parandamiseks esmatasandi arstiabi ja pädevuskeskuste tugevdamine 

 Tubakast loobumise nõustamisteenuste ja alkoholisõltuvuse ravi arendamine ja piloteerimine 

 E-tervise süsteemide arendamine 

 Patsiendi valikuvõimaluste suurendamine tervishoius. Arstiabi kättesaadavuse 

suurendamiseks ravijärjekorra väliste vastuvõttude võimaldamise analüüsimine 

 

5. Haridus ja teadus 
 

5.1. Haridus 

Põlvkondade erinevad suurused avaldavad mõju haridusasutustele, mis omakorda on mõjutanud 
ligipääsu kvaliteetsele haridusele. Viimase 15 aastaga on kooliealiste laste arv vähenenud ca 40% ja 
tulenevalt linnastumisest muutuvad paljud maakoolid õpilaste arvult väikesteks 74 . Paljudel 
omavalitsustel seisab ees koolivõrgu ümberkorraldamine, mis ei tähenda koolide, vaid eelkõige 
kooliastmete sulgemist. Demograafiline prognoos näitab Eesti rahvastiku vananemist ning noorte 
osakaalu jätkuvat vähenemist. Sündide arvu tõusu tulemusena viimastel aastatel on õpilaste koguarv 
lähiaastateks stabiliseerumas. Põhiharidust omandavate õpilaste arv kasvab, kuid samal ajal väheneb 
gümnaasiumiõpilaste arv. Tänane gümnaasiumivõrk ei arvesta õppijate arvu suurt vähenemist, 
väiksed gümnaasiumid ei suuda pakkuda mitmekesiseid ning kvaliteetseid õpivõimalusi. 

Eesti haridussüsteemi kvaliteedinäitajad on üldiselt kõrged, mida iseloomustavad Eesti õpilaste väga 
head tulemused OECD poolt läbi viidavas PISA uuringus75, kuid siiski on haridussüsteemil endiselt 
väljakutseid. Tänapäeva ühiskond ja majandus ootab inimestelt suuremat ettevõtlikkust ja 
innovatsiooniteadlikkust, seega on oluline arendada õpilaste loovust ja sotsiaalseid oskusi. Õpetaja on 
see, kes peaks neid oskusi õppijas arendama ja toetama õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut. 
Samas seisame me silmitsi probleemidega, kus õpetajakutse on keskkoolilõpetajate (eriti poiste) 
hulgas vähepopulaarne, toimub õpetajaskonna feminiseerumine ja vananemine. Noorte õpetajate 
osakaal üldhariduskoolides on alates 2005/06 õa-st näidanud langustrendi, mis esitab väljakutse Eesti 
hariduse kvaliteedile ning kestlikkusele. Õppeaastatel 2008/09-2011/12 langes noorte õpetajate 
osakaal kõigist õpetajatest 11,4%lt 10,3%ni. Käesoleval õppeaastal on see jäänud samale tasemele. 
Õpetajate positsiooni parandamine ühiskonnas  on endiselt oluline väljakutse. 

Nii varajase koolist väljalangevuse kui ka vaesuse vähendamisel on oluline alushariduse ja hoiu 
kvaliteet ning kättesaadavus. ELis on püstitatud eesmärk, et aastaks 2020 osaleb alushariduses 95% 
kõigist 4-aastastest kuni kooliminekueas lastest. ELi keskmine oli 2011. aastal 93,2%. Eestis osales 
2012. aastal alushariduses sõltuvalt kasutatavast metoodikast 90,8%76  või 94,7%77  4-6-aastastest 
lastest.  

Kui viimase kümne aasta jooksul ei ole haridustee katkestajate osakaalus78 olulisi muutusi toimunud 
(näitaja on püsinud 13-14% juures), siis 2010. aastal toimus esmakordselt langus - 11,6%ni. 2013. 
aasta andmete põhjal saame kinnitada, et haridustee katkestajate osakaal on hakanud järjepidevalt 
langema. Eurostati andmetel oli vastav tase 2013. aastal 9,7%, ehk  Euroopa 2020 strateegia eesmärgi 
10% oleme saavutanud. Tähelepanu tuleb siiski pöörata soolistele erinevustele - kui madala 
haridustasemega naisi oli vaatlusaluses vanusegrupis 2013. aastal 6,1%, siis mehi oli ca kaks korda 
rohkem – 13,5%79. Haridustee katkestamise vältimisel on suur roll noorsootööl. Seda nii läbi 
osalemise mitteformaalses tegevuses, mis pakub võimalusi omandada kogu eluks väärtuslikke 
sotsiaalseid pädevusi kui ka tõrjutusriski vähendamisel ja laste annete ja huvide väljaarendamisel. 

                                                             
74

 Eesti Inimvara raport. 2010  
75 

PISA 2012 uuringu tulemused: https://www.innove.ee/pisa2012. 
76

 Eesti Statistikaameti uus metoodika. 
77

 Eesti Statistikaameti vana metoodika. 
78

 Mõõdetakse indikaatoriga madala haridustasemega (põhiharidus või madalam) mitteõppivate noorte (18-24.a) 
osakaal. 
79 

Eesti Statistikaamet. 
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Noorel peab olema võimalus kasvada turvalises pere- ja kogukonnas, saada hea haridus ning näha 
tulevikus eneseteostusvõimalusi pakkuvaid ja head elukvaliteeti lubavaid töökohti. 

Kõrghariduse omandanute osakaal 30–34-aastaste noorte hulgas ületas sihttaseme (40%) nii 2010, 
2011 kui ka 2013. aastal. ELis keskmiselt oli osakaal 36,8% (2013). Kõrgharidusega rahvastiku (25-
64.a.) osatähtsus on viimase kümnendiga suurenenud kaheksa protsenti ja kõrgharituid oli Eesti 
elanikkonnast 2013. aastal 29,5%80. Samal ajal on Eestis pikka aega probleemiks olnud erialase 
hariduseta tööjõu suur osakaal. Ilma erialase hariduseta inimeste hulka arvestatakse kõik, kes ei oma 
kutseharidust või kõrgharidust - 2013. aastal oli neid 25-64. aastaste seas 29,6%, mis tähendab 
hinnanguliselt üle 200 000 inimese. Oluline on eraldi vaadata üldkeskharidusega inimeste ja 
põhihariduse või madalama haridustasemega inimeste osakaalu.  Üldkeskharidusega inimeste osakaal 
on viimastel aastatel olnud langusterendis. Vanuserühmas 25-64 on see vähenenud 20,1%-ni, 
nooremas vanuserühmas (25-34) 17,7%-ni. Põhihariduse või madalama haridusega inimeste osakaal 
on vanuserühmas 25-64 viimastel aastatel olnud 10-11%, mis 2013. aastal vähenes 9,5%ni. 2013. 
aastal toimus vähenemine ka  25-34 vanuserühmas (12,2%ni), kuid parimasse tööikka jõudes on ikka 
koguni 12%-l  madalalast haritustasemest tulenevalt oluliselt nõrgem konkurentsivõime. 

Positiivse arenguna on täiskasvanute osalemine elukestvas õppes aasta-aastalt tõusnud ning ületab 
EL27 keskmist81. Kõigi aegade parim tulemus saavutati aastal 2012 (12,9%) ning 2013. aasta 
osalusprotsent (12,6%) jääb vaid napilt alla 2012. aastal saavutatule.   

Eesmärk ja mõõdikud: 

Eestis pakutav haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav. 

Mõõdik 82 Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

4-aastaste kuni kooliealiste laste 
osakaal alushariduses (%) 

Allikas: Eurostat 

Vastutajad: HTM (SOM, SIM ) 

90,8
83

 

(2012) 

[95 (2012)] 

95 95 95 95 

Madala haridustasemega 
mitteõppivate 18−24-aastaste 
osakaal % 

Allikas: Eurostat 

Vastutajad: HTM (JUM, SOM, SIM) 

9,7 

(2013) 

[11,5 

(2013)] 

11 11 10,5 <10 

30-aastaste ja nooremate õpetajate 
osakaal (%) 

Allikas: EHIS 

Vastutajad: HTM (SIM) 

10,3 

(2013) 

[12,5 

(2013)] 

11 11,5 12 12,5 

Kolmanda haridustasemega 
30−34-aastaste osakaal earühmas 
(%) 

 

Allikas: Eurostat 

Vastutajad: HTM (MKM) 

43,7 

(2013) 

 

[40 

(2013)] 

40 40 40 40 

25−64-aastaste täiskasvanute 12,5 15 16 17 18 

                                                             
80

 Eesti Statistikaamet (vanusegrupp 25-64.a). 
81

 25-64-aastastest 
82 Indikaatorite sõnastusi on täpsustaud, et viia need vastavusse Elukestva õppe strateegias 2020 seatule.  
83 Arvutuse metoodika muutus alates 2010.a. andmetest. Vana metoodika kohaselt on 2012. a tase 94,7% 
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elukestvas õppes osaluse määr (%) 

Allikas: Eurostat 

Vastutajad: HTM (SOM, MKM) 

(2013) 

[13,5 

(2013)] 

 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Kvaliteetse kodulähedase põhihariduse kättesaadavuse kindlustamine ning üldhariduse 
koolivõrgu, eelkõige gümnaasiumivõrgu korrastamine ühtsete põhimõtete alusel, et tagada 
valikuterohke, kvaliteetne ja kättesaadav üldkeskharidus 

 Õpetajaameti järjepidevaks professionaalseks arenguks õpetaja tööülesannete ja tööaja selge 
piiritlemine, õpetajaid motiveeriva ja nende töö tulemuslikkust arvestava palgasüsteemi 
loomine, õpetajakoolituse kaasajastamine ning põhikooli ja gümnaasiumi õppekavade 
nõuetega vastavusse viimine, õpetaja täiendkoolituse korraldamine ja õpetaja 
metoodilise  toetamise ja õppevara olemasolu tagamine 

 Kaasava hariduse põhimõtete juurutamine tavakoolides ning hariduslike erivajadustega 
õpilaste õppekorralduse kontseptsiooni rakendamine 

 Kõigis maakondades tugiteenuste keskuste ellukutsumine, eesmärgiga tagada karjääri- ja 
õppenõustamise- ning tugispetsialistide teenuste kättesaadavus 

 Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi elluviimine 
 Kõrgharidusreformi põhimõtete juurutamine koos juurdepääsu suurendavate toetusskeemide 

laiendamisega üliõpilastele 
 Koolilõuna toetuse maksmise laiendamine lisaks põhikooli õppureile ka 

gümnaasiumiõpilastele 
 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi loomine 
 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja õppes osalemise 

toetamine 
 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine kutse- 

ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste parandamiseks. 

5.2. Teadus 

Akadeemilise teadustegevuse kvaliteet ja maht on Eestis kasvanud. Välja on kujundatud 
kvaliteedikonkurentsil põhinev, toimiv ja arenev teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) 
süsteem ning ettevõtlussektori tugistruktuur. Eestist on saanud riik, kus viimasel kümnendil on 
teadus- ja arendustegevuse (TA) kogukulutuste kasv olnud kiireim Euroopas. Seejuures ületab 
ettevõtlussektori TA kogukulutuste kasv avaliku sektori TA kogukulutuste kasvu ligi kaks korda, mis 
näitab, et riigi teaduskulutused on stimuleerinud ettevõtluse struktuurimuutust. 

TA maht on kasvanud kiiremini kui sisemajanduse kogutoodang (SKP). Eelkõige tänu erasektori TA 
mahu kahekordistumisele tõusid TA investeeringud 2011. aastal 2,37%-ni SKP-st (avaliku sektori TA 
investeeringud kasvasid samal ajal 22%). See ületab EL keskmist ning on iseloomulik arenenud 
tööstusriikidele. Valdav osa erasektori TA mahu erakordsest kasvust oli tingitud õlitööstuse uuel 
tehnoloogial põhineva tehase käikulaskmisel tehtud TA investeeringutest, mis on ühekordse 
iseloomuga. 2011. aastal küündis erasektori TA intensiivsus tasemeni 1,52% SKPst, mis moodustab 
63% TA kogukulutustest84 ning on lähedal 2020. aastaks eesmärgiks seatud 67%le. EL keskmine 
erasektori TA intensiivsus on 1,23% SKP-st, mis moodustab 61% TA kogukuludest85.  

Kuigi pärast TA kogukulutuste kasvu, mis  oli põhjustatud ühekordsetest investeeringutest, oli oodata 
korrektsiooni, siis 2012. aastal TA kogumaht praktiliselt säilis, hoolimata õlitööstuse investeeringute 
olulisest langusest. Selle põhjuseks oli TA kulutuste 14%-line suurenemine kasumitaotluseta 
institutsionaalsetes sektorites (kõrgharidus-, riiklik ja kasumitaotluseta erasektor) ning tänu TA 
kasvule mitmetes ettevõtlussektori tegevusalades. Nii näiteks täheldati info-, side- ning kutse-, teadus- 
ja tehnikaalase tegevuse valdkonnas peaaegu poolteistkordset TA kulutuste kasvu. 

                                                             
84 Statistikaamet. 
85 Eurostat. 
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Kokkuvõttes langes TA kulutuste suhe SKPsse 2012. aastal 2,37%-lt 2,19%-le, kuid seda SKP kasvu 
arvel, millega TA kulutused ei suutnud ühte sammu käia. Nominaalselt kulutati Eestis 2012. aastal 
teadus- ja arendustegevusele 380,7 miljonit eurot, mida oli 3,7 miljonit eurot ehk vaid 1% vähem kui 
2011. aastal.86  

ELis on väga erineva TA intensiivsusega riike. Suurim on TA intensiivsus meie naabritel Soomel 
(3,55%) ja Rootsil (3,41%), seevastu EL keskmine on sellest märgatavalt madalam (2,06%)87. 

Kuigi Eesti on olnud akadeemilise teadustegevuse kvaliteedi parandamisel ja mahu kasvatamisel 
suhteliselt edukas, oleme mitmetes näitajates endiselt ELi keskmisest tasemest maas. Näiteks teaduse 
tipptaseme koondindikaatoris (2010. aastal 54% ELi keskmisest), edukuses TA raamprogrammis 
(võidetud lepingute maht elaniku kohta Eestis, 2012. aastal 87% EL keskmisest), maailmas 10% 
enamtsiteeritud teadusartikli hulka kuuluvate kõrgetasemeliste artiklite osakaalus (Eesti näitaja 2008. 
aastal 7,5%; EL keskmine 10,9%), patentide arvus, välisdoktorantide osakaalus jm88.  

Eesmärk ja mõõdikud:  

Luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, Eesti 
kestmiseks ja arenguks.89 

 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

Teadus- ja 
arendustegevuse 
investeeringute tase 
SKPst (%), sh erasektori 
TA kulutused SKPst (%). 

Allikas: Eurostat, 
Statistikaamet. 

Vastutajad: HTM  

2,19/1,26 (2012) 

[1,8/0,8 (2012)] 
2/1 2,2/1,2 2,4/1,4 2,6/1,6 

  

                                                             
86 Statistikaamet. 
87 Eurostat. 
88 Vt Innovation Union Scoreboard 
89 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 üldeesmärk (22.01.2014 Riigikogu otsus). 



29 

 

Koht ELi 
innovatsiooniliidu 
tulemustabelis  

Allikas: 
Innovatsiooniliidu 
tulemustabel. 

Vastutajad: HTM 

14 (2013) 

[-90 (2013)] 
13 12 12 11 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Teadlase karjäärimudeli põhimõtete väljatöötamine 

 Täiskoormusega doktoriõppes olevate spetsialistide teadustöötajatena tööle rakendamiseks  

neile sotsiaalsete garantiide tagamine 

 Nutika spetsialiseerumise kasvualade arendamine 

 Kõrghariduse ja teaduskorralduse reformi elluviimine 

 Ettevõtete ja teadusasutuste koostöö arendamine, teadustaristu avamine ettevõtlusele 

6. Ettevõtlus, innovatsioon, transport 

6.1.Ettevõtlus, innovatsioon 

2012. aastal moodustas tööjõu tootlikkus hõivatu kohta 69,9% EL27 keskmisest (69,4% 2010. aastal ja 
69,8% 2011. aastal).91 Majanduslanguse järgset tööjõu tootlikkuse aeglast kasvu mõjutas hõive kiire 
kasv. EL keskmisest madalama tööviljakuse taseme põhjustena ja sekkumist vajavate teguritena võib 
välja tuua majanduse ebasoodsa struktuuri ning madala kapitaliseerituse taseme, kasvuallikate 
ammendumise, madalat innovatsioonivõimekust ning teadus- ja arendustegevuse vähest kohalikku 
mõju, eksportivate ettevõtete väikest osakaalu, kitsast ja kulueelistel põhinevat ekspordibaasi ning 
majanduse suurt energiamahukust. 92  Eesti majandusstruktuur keskendub veel paljuski 
tööjõumahukale tootmisahelas allpool paiknevale tootmisele (allhange), mis loob lõpptootega 
võrreldes vähem lisandväärtust. Siiski tootlikumad ettevõtted on pärast majanduskriisi võtnud vähem 
tootlikemalt turuosa ning selle panus Eesti tootlikkuse kasvu on suurenenud.93 

Väikese ja avatud majandusega riigis on vaja majanduskasvu kindlustamiseks pikemas perspektiivis 
suurendada eksporti. Eesti ettevõtete eksport on viimastel aastatel näidanud kiiret kasvu, millele on 
kaasa aidanud kuulumine Skandinaavia riikidega samasse tarneahelasse, kus siinseid ettevõtteid 
kasutatakse allhankijatena põhjanaabritele. 2012. aastal moodustas Eesti eksport Maailma 
Kaubandusorganisatsiooni (WTO) andmetel 0,096% maailma koguekspordist (0,085% 2010. aastal ja 
0,099% 2011. aastal). Eesti kaupade ekspordi osatähtsus oli 0,09%, teenuste ekspordi osatähtsus oli 
0,12% maailma kaubandusest. Eesti suuremateks väliskaubanduspartneriteks on Rootsi, Soome, Läti, 
Venemaa (EL28 osatähtsus 72%) ning peamisteks eksportkaupadeks elektriseadmed, 
põllumajandussaadused ja toidukaubad, puit ja puidutooted ning mineraalsed tooted94.  

Eesti ettevõtluskeskkond on üldjoontes ettevõtjasõbralik, omades samas märkimisväärset 
paranemispotentsiaali saamaks suurepäraseks kõikidele siin tegutsevatele ettevõtjatele. 
Maailmapanga riikide ettevõtluskeskkonna võrdleva analüüsi (hindab riigi ettevõtlus- ja 
õiguskeskkonda kümnes erinevas aspektis, mis mängiva rolli äritegevuse lihtsuses) „Doing Business 
201495“ kohaselt on Eesti 18996  riigi seas  22. kohal, langedes ühe koha võrra. Regionaalset 
konkurentsi silmas pidades on Eesti ELi liikmesriikide hulgas endiselt kõrgel – 7. kohal. 

                                                             
90 Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020 üldeesmärgi indikaator – lisatud 
esmakordselt riigi eelarvestrateegiasse 2014. aastal. 
91 Eurostat. 
92 Rahandusministeerium 2014, Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020. 
93 Eesti Pank (2014), Eesti konkurentsivõime ülevaade.  
94 Statistikaamet. 
95 World Bank, Doing Business 2014 
96 Lisandusid Liibüa, Myanmar, San Marino, Lõuna-Sudaan. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00116&plugin=0
http://www.eestipank.ee/publikatsioon/eesti-konkurentsivoime-ulevaade/2014/kvr2014
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/~/media/GIAWB/Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Chapters/DB14-Country-tables.pdf
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Eesmärk ja mõõdikud 

Tootlikkus töötaja kohta Euroopa Liidu keskmisega võrreldes on tõusnud 80%-ni.97 

 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

Tootlikkus hõivatu kohta EL 
keskmisest, % 

Allikas: Eurostat (VVTP; VV 
prioriteet) 

Vastutajad: MKM (HTM, SOM, 
SIM, PÕM)  

69,9 (2012) 

[70 (2012)] 
70 72 74 76 

Eesti ekspordi osatähtsus 
maailma kaubanduses, % 

Allikas: World Trade 
Organization (VVTP) 

Vastutajad: MKM (HTM, SIM, 
PÕM) 

 

0,095 
(2012) 

[0,095 
(2012)] 

0,100 0,102 0,104 0,106 

Eesti koht Maailmapanga 
Doing Business edetabelis 

Allikas: The World Bank 
Group 

Vastutajad: MKM (RM, JM) 

 

22. koht 
(2014) 

[18. koht 
(2014)] 

17. koht 16. koht <15. koht <15. koht 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Ettevõtja halduskoormuse vähendamine 

 Riigiettevõtete omanikupoliitika rohelise raamatu väljatöötamine 

 Nutika spetsialiseerumise kasvualade arendamine 

 Tervikliku lähenemise rakendamine  ettevõtete arendus- ja eksporditegevustele 

kaasaaitamiseks ning juhtimisvõimekuse tõstmiseks 

 Investorkeskkonna konkurentsivõime tõstmine 

 Alustavate ja eksportivate ettevõtete toetamine ning erasektori teadus- ja arendustegevuse 

soodustamine (sh ettevõtjate ja teadus- arendusasutuste koostöö toetamine)  

 Targa immigratsiooni toetamine  

 Kiirlaenamise ohjeldamine  

 Ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmiseks töötatakse välja nn rätseplahenduse 

meede, selgitamaks iga ettevõtte arenguvajadused 

6.2.Transport 

Eesti majanduse konkurentsivõimelisuse seisukohast on head transpordiühendused hädavajalikud – 
inimeste liikumine ja kaubavedu Eestis ning Eesti ja muu maailma vahel peaks olema kättesaadav, 
kiire ja turvaline.  

Eesti transpordisüsteemi tugevused ja saavutused on peamiselt seotud viimase kümnendi 
investeeringutega taristusse, kui olulist rõhku pandi taristu kvaliteedi parandamisele ja ohutuse 
suurendamisele, kasutades selleks nii kütuseaktsiisi, mille laekumine kasvas, kui ka EL 
struktuurivahendeid. Eesti transpordisüsteemi probleemid ja väljakutsed tulenevad paljuski 90ndatel 
valitsenud kroonilisest alarahastatusest, hõreasustusest ja väikesest rahvaarvust, perifeersest 

                                                             
97 Eesti ettevõtluse kasvustrateegia 2014-2020 üldeesmärk (31.10.2013 Valitsuse korraldus nr 460).   

https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/majandus-ja-kommunikatsiooniministeerium/Eesti_ettevotluse_kasvustrateegia_2020.pdf
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asukohast Euroopas ning ebapiisavast ruumilise planeerimise suunamisest. Jätkub mugava ja nutika 
liikumiskeskkonna loomine, milleks vähendatakse ja asendatakse sundliikumist; eelistatakse 
säästlikumat liikumisviisi ja arendatakse intelligentseid transpordisüsteeme. 

Oluliselt on panustatud põhimaanteede remonti ja rekonstrueerimisse, mistõttu on paranenud 
teekatendite olukord põhimaanteedel ning katete keskmine vanus on viimastel aastatel püsinud ca 13 
aasta juures. Samas on kõrvalmaanteedel katete vanus tõusnud üle 21 aasta ning tugimaanteedel 25 
aastani. Teetranspordi läbisõidu kasv oli aastatel 2010-2012 SKP kasvust kordades madalam; 2013. 
aastal aga kõrgem. Eesmärk on hoida läbisõidu kasvu SKP kasvust poole väiksemana. Eesti teedevõrk 
on väljakujunenud ja oma tiheduselt praegustele vajadustele vastav. Väljakutseks on olemasoleva 
võrgu sõidumugavuse parandamine ja jätkuv teedevõrgu ohutumaks muutmine etteantud 
eelarvevahendite mahus. Riigieelarve planeerimise paindlikkuse suurendamiseks seotakse teehoiu 
rahastamine kütuseaktsiisi laekumise prognoosist lahti. Kavas on täpsustada teede omandipõhist 
jaotust, säilitada teede seisukorda ja parandada liiklusohutust.  

Rekonstrueeritud on enamus riigile kuuluvaid väikesadamaid, kuid transpordi arengukava alusel 
kavandatakse täiendavaid investeeringuid. Ligipääs sadamatele on tagatud muuhulgas Tallinna 
Sadama soetatud uue jäämurdjaga.  

2013 lõpetati mitmed raudteetaristu investeeringud, kuid need ei pruugi olla piisavad, et hoida 
soovitud 120 km/h piirkiiruseid. Raudteetranspordi arendamiseks jätkatakse suuremahulisi 
investeeringuid eeldava Rail Baltica projekti töid. Rongireisijate arv on olnud langustrendis, langedes 
2010. aasta 4,803 miljonilt reisijalt 2013. aastaks 4,215 miljonini, ehkki diiselrongidega tehtud sõitude 
arv püstitas 2012. aastal viimase kümne aasta rekordi.  

Ühistranspordi eraldised on kasvanud SKP-st oluliselt kiiremini, kuid see pole taganud ühistranspordi 
kasutajate osakaalu kasvamist. Ühistranspordi kasutamise osakaal tööle käimisel on langenud 2006. 
aastast alates98 ja langes 2013. aastal 22,9%-le. Ühistranspordi kasutusintensiivsuse paranemisele 
lähiaastail aitavad kaasa uute busside (Harjumaal ja Ida-Virumaal) kasutuselevõtt, tasuta 
ühistransporditeenus Tallinnas linna elanikele ning Tallinnas ja Harjumaal kasutusele võetud ühine 
piletikandja, mis on oluliseks sammuks ühtse süsteemi loomisel. Positiivne mõju on uute rongide täies 
mahus kasutuselevõtul, viimased uued rongid saabuvad 2014 suvel ja reisirongiliikluse teenuse 
pideval arendamisel. Mugava ja kaasaegse ühistranspordisüsteemi saavutamiseks arendatakse 
üleriigilisi, regionaalseid ja kohalikke transpordiühendusi ning parandatakse ühistranspordi 
integreerimist muude liikumisviisidega ja sellele ligipääsu. 

Langevas trendis on olnud jalgsi ja rattaga liikumise osakaal tööle käimisest. Kui 2010. aastal oli 
näitaja 22,2%, siis 2013. aastaks langes see 20,2%-le99, perioodil 2000-2013 on jalgsi töölkäijate arv 
vähenenud lausa 40%. Eesmärk on 2014. aastast muuta trend kasvavaks, sh kergliiklusteede rajamist 
jätkates.  

Olulise saavutusena on vähendatud liiklussurmade arvu. Kolme viimase aasta keskmisena hukkus 
2013. aastal 90 inimest (2009. aastal 143), mis jääb liiklusohutusprogrammis algselt 2015. aastaks 
püstitatu piiresse. Olukorra paranemisest tulenevalt püstitati 2015. aastaks ka uus eesmärk – mitte 
rohkem kui 75 hukkunut. Kui arvestada hukkunuid miljoni elaniku kohta100 siis 2012. aasta arvestuses 
oli Eesti ELis 18. kohal, kuigi hukkunute arv miljoni elaniku kohta oli 65. Turvalise liiklemise 
seisukohast on vaja jätkata jõupingutusi liiklusohutuse suurendamiseks, sh hukkunute ja vigastatute 
arvu vähendamiseks olukorras, kus peamiseks valukohaks on liiklejate hoiakud (alkoholi tarvitamisel, 
autojuhtimisel) ja käitumine liikluses. 

Perioodil 2001-2012 on transpordi energiatarve suhtena SKPsse101 EL 28 puhul pidevalt vähenenud, 
erandina 1 protsendipunktine tõus 2009. aastal. Eesti areng on olnud sarnane EL 28 omaga, kasvades 
vaid 2009. aastal 4,2 ja 2010. aastal 2,7 protsendipunkti, langedes see-eest 2011. aastal 8,5 
protsendipunkti. Eesti tase on perioodil 2001-2012 vähenenud 26,2 protsendipunkti võrra – see on EL 
28 hulgas teine tulemus. Sarnaselt transpordi energiatarbega suhtena SKPsse on pidevalt vähenenud 

                                                             
98 http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp (Tabel TT230) 
99 http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp (Tabel TT230) 
100 http://mnt.ee/index.php?id=23439  
101 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr100 

http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp
http://pub.stat.ee/px-web.2001/Dialog/Saveshow.asp
http://mnt.ee/index.php?id=23439
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr100
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EL 28 riigi absoluutne transpordi energiatarve102 - perioodil 2008-2012 kokku ligi 7%. See näitaja on 
vähenenud ka Eestis ja naaberriikides. 

EL 28 riigi lõikes on perioodil 2008-2011 vähenenud transpordi kasvuhoonegaaside heitkogused103. 
Eestis on alates 2010. aastast, kui majandus kosuma hakkas, ka kasvuhoonegaaside heitkogused 
suurenenud: 2010. aasta 2,246 mln tonnilt 2012. aastaks 2,276 mln tonnini. Senise kogemuse põhjal 
prognoositakse kasvutrendi jätkumist.  

Eestil on arenguruumi ka sõiduautode keskkonnasäästlikkuses. Kui 2012. aastal oli EL 27 riigi 
registreeritud uute sõiduautode keskmine CO2/km näitaja 132,2104, siis Eesti vastav näitaja oli 150,1. 
Samas on Eestis, nagu terves Euroopas, see näitaja aasta aastalt vähenenud. Lätis 2012 keskmine oli 
151,9, Leedus 144,2 ja Soomes 139,1. Eesti CO2 näitaja vähenemisele omab positiivset mõju ELMO 
programm, mis toetab elektriautode soetamist. 28.02.2014 seisuga on Eestis arvel 808 
elektrisõidukit 105 , neist enamik on sõiduautod. Transpordi negatiivsete keskkonnamõjude 
vähendamiseks soodustatakse ja stimuleeritakse keskkonnasõbralike tehnoloogiate ja 
alternatiivkütuste kasutuselevõttu teetranspordis. 

Eestis on üsna edukalt välja arendatud transiiti teenindav transpordi taristu, logistika- ja 
veondusfirmad on tihedas konkurentsis tõstnud teenuste kvaliteedi Soomega konkureerivale 
tasemele, moodustades võimsa transpordipotentsiaali. Kuid kaubaveo mahu (tonn-kilomeeter) suhe 
SKP-sse106, lähtudes sellest, et baastasemeks on 2000. a. näitaja (100), indeksi järgi oleme oma kahest 
lõunanaabrist tugevalt maas.  

Rahvusvahelise kaubaveo arendamiseks jätkatakse kaubaveoks vajaliku taristu ja rahvusvahelisi 
vedusid soosiva õigusruumi arendamist. Reisijateveo mahu (reisija kilomeeter) suhe SKP-sse107, 
lähtudes sellest, et baastasemeks on 2000. aasta näitaja (100), indeks oli Eestil 2011. aastal 83,7 EL 27 
riigi keskmine 93,4.  

Lennujaamade vastuvõtuvõimet ja lennuohutust on arendatud, kuid siiski ei saa pidada Eesti 
lennuühenduste praegust arvu piisavaks. See on üks suurimaid tegureid, mis vähendab suhtelist 
rahulolu transpordivaldkonnaga Eestis. Probleemiks on ka suuremate maanteede ja raudteede ning 
rahvusvaheliste sadamate ja lennujaama vahelised ühendused. Eelnevast tulenevalt püsis ettevõtte 
juhtide hinnang Eesti transpordisüsteemile (World Economic Forum) 2010-2012 aastani 4,5 palli 
tasemel ja 2013. aastal langes 4,4 peale. 2015. aastast planeeritakse taas kasvu.  

Turismi ja ettevõtlust toetavate rahvusvaheliste transpordiühenduste arendamiseks arendatakse 
lennu-, laeva-, maantee-, ja reisirongiühendusi. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Eesti transpordisüsteem võimaldab inimeste ja kaupade liikumist kättesaadaval, mugaval, kiirel, 
ohutul ja kestval moel.108 

Mõõdik Algtase 
[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

Liiklusõnnetustes 
hukkunute arv kolme 
aasta keskmisena  
Allikas: Maantee-amet  

Vastutajad: MKM, (SIM)  

90 

(2011-2013) 

[85 (2011-
2013)] 

<75 <70 <65 <60 

Ettevõtte juhtide 
hinnang Eesti 

4,4 

(2013) 
4,5109 4,6 4,6 4,7 

                                                             
102 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250 
103 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr410 
104 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr450 
105 http://www.mnt.ee/?id=10797  
106

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr230 
107

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr240 
108

 Uuendatud eesmärk - transpordi arengukava 2014-2020 üldeesmärk 
109

 Kuni aastani 2017 on tulenevalt Riigikogu kinnitatud transpordi arengukavast vähendatud sihttasemeid 0,1 punkti 
võrra. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr410
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr450
http://www.mnt.ee/?id=10797
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr230
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr240
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transpordisüsteemile 
(maantee-, raudtee-, 
õhu- ja veetranspordi 
keskmine 7-palli 
skaalal). Allikas: World 
Economic Forum  

Vastutaja: MKM  

[4,4 (2013)] 

Ühistranspordi 
kasutajate osakaal 
töölkäijate hulgas, %  
Allikas: Eesti tööjõu-
uuring  

Vastutajad: MKM  

22,9 

(2013) 
[25 (2013)] 

23,6110 23,8 24,0 24,3 

Maanteeliikluse 
keskmine kasv kolme 
aasta keskmisena  
Allikas: Maanteeamet; 
Statistikaamet  

Vastutajad: MKM, (SIM)  

Viimase kolme 
aasta 

maanteeliikluse 
keskmine kasv 

0,7 % ning 
kolme aasta 

keskmine 
majanduskasv 
4,8% (2013) 
[väiksem kui 

majanduskasv 
(2013)] 

väiksem kui 
pool 

majandus-
kasvust111 

väiksem kui 
pool 

majandus-
kasvust 

väiksem kui 
pool 

majandus-
kasvust 

väiksem kui 
pool 

majandus-
kasvust 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Teehoiukulude lahtisidumine aktsiisilaekumisest 

 Tallinna trammiliikluse kaasajastamine 

 Tallinnas ja Harjumaal ühtse piletisüsteemi juurutamine 

 Euroopa tasandi olulise transporditaristu rajamise terviklikuks juhtimiseks ühisettevõtte Rail 

Baltic käivitamine 

 Saartega praamiühenduse teenusepakkumise rahastamismudeli analüüsimine selle 

võimalikuks muutmiseks 2016. aastast alates 

 Estonian Airi restruktureerimiskava elluviimine 

 

7. Energeetika 
Energeetika valdkonnas on oluline kindlustada Eesti energiajulgeolek odavaima võimaliku 
energiahinnaga tarbijatele ja vähima võimaliku mõjuga Eesti keskkonnale. Seejuures tuleb Eesti 
energiamajanduse kujundamisel arvestada üha teravnevat Euroopa energiajulgeoleku temaatikat, 
kütusehindade volatiilsust maailma turgudel, energiaturgude järk-järgulist liberaliseerimist ja 2013. 
aastal käivitunud uutel alustel põhinev ELi heitmekaubanduse süsteemi. 

Kodumaise energia osatähtsus on Eestis jätkuvalt kõrge – aastal 2012 oli Eesti energiasõltuvusmäär 
17,2%112, mistõttu oli Eesti energiasõltumatuse poolest jätkuvalt ELi riikide hulgas 2. kohal pärast 
Taanit113. Samas näitavad Eesti SKP energiamahukus ja primaarenergia kasutamise efektiivsus suurt 

                                                             
110

 Tulenevalt Riigikogu kinnitatud transpordi arengukavast on vähendatud kõikide aastate sihttaset. Eelmine sihttase 
oli 30. 
111

 Tulenevalt Riigikogu kinnitatud transpordi arengukavast on muutunud sihttaseme sõnastus. Eelmine sõnastus oli 
väiksem kui majanduskasv. 
112 Eurostat. Energiasõltuvusmäär näitab imporditud energia osatähtsust energiavajaduse rahuldamisel. Arvutatakse 
imporditud ja eksporditud energia vahe suhtena kogutarbimisse. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc310.  
113 Ibid. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdcc310
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potentsiaali tõhusamaks energiakasutuseks, kuivõrd Eesti majanduse energiamahukuselt kuulume 
endiselt energiamahukate riikide hulka, olles 2012. aasta andmetel ELi riikide seas Bulgaaria järel 2. 
kohal114. Osaliselt on see tingitud tootmisstruktuurist, mis hõlmab suuresti energiamahukaid sektoreid 
ja tööstusharusid (sh ressursimahukad allhanked). 2011. aastal jagunes energia lõpptarbimine 
peamiselt kodumajapidamiste (42,7%), tööstuse (20%) ja transpordi (19,4%) vahel. Suur 
energiasäästu potentsiaal on elamu- ja soojamajanduses ning tänavavalgustuses.  

Positiivsena on ka taastuvenergia osakaal energia lõpptarbimises olnud kasvulainel, küündides 2012. 
aastal 25,2%115 , mistõttu Eesti 25% eesmärk 2020. aastaks on juba saavutatud. Samuti oli 
taastuvenergiast toodetud elektri osatähtsus elektri kogutarbimises 2012. aastaks kasvanud 15,2% 
(2007. aastal 1,5%). Samas pole biokütused oodatud turuosa saavutanud ja nende kasutus Eestis on 
jätkuvalt pea nullilähedane (2012. aastal ca 0,2 % kogu transpordis tarbitud energiast), kuigi 
transpordis kasutatakse ca 20% tarbitavast energiast. Kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus oli 
2012. aastal 19,2 mln tonni CO2 ekvivalenti, mis jääb allapoole sihttaset (20 mln CO2 ekv). 

2013. aastal toimunud elektrituru avamise järel on vähenenud turu kontsentreeritus: jaanuaris 2014 
moodustas suurima elektrimüüja osakaal elektrisüsteemi tarbimisest kokku 60%. 2013. aastal oli 
sama näitaja keskmine 71,9%. Kasutusele võetud EstLink 2 peaks veelgi suurendama eeldusi 
hinnakonkurentsiks läbi Põhjamaade elektrimüüjate paremate võimaluste Eesti turule 
sisenemiseks116.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Eesti energiajulgeolek on kindlustatud odavaima võimaliku energiahinnaga tarbijatele ja vähima 
võimaliku mõjuga Eesti keskkonnale. 

 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

Kasvuhoonegaaside summaarne 
heitkogus (LULUCFi (maakasutus, 
maakasutuse muutus ja 
metsandus) sektorita) (mln tonni 
CO2 ekvivalenti) 

Allikas: Keskkonnaministeerium 

Vastutajad: KKM (MKM, PÕM) 

19,2 

(2012) 

[20 (2012)] 

20 20 20 20 

Taastuvenergia osakaal energia 
lõpptarbimises, sh 
transpordikütustest, % 

Allikas: Eurostat 

Vastutaja: MKM 

25,2/0,2 

(2012) 

[19,5 / 2,5 
(2012)] 

25/0,2 26/5 27/7 27/7 

Energia lõpptarbimine, PJ 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutaja: MKM 

115 (2013) 

[ 119 
(2013)] 

119 119 119 119 

Eestis ei toimu tavaolukorras 
ühtegi energiavarustuse 
katkestust, mis mõjutaks üle 10 
000 tarbija üle 2 tunni 

Allikas: MKM 

0 

(2013) 

[0 (2013)] 

0 0 0 0 

                                                             
114 Eurostat. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1.  
115 Eurostat. 
116 AS Elering. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1
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Vastutajad: MKM 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Väikeelamute taastuvenergia kasutuselevõtu ja küttesüsteemide uuendamise toetamine 

 Korterelamute rekonstrueerimise toetamine 

 Soojamajanduse energiasäästu toetamine 

 Biometaani kasutuselevõtu toetamine transpordis 

 Tänavavalgustuse energiasäästu toetamine 

 Avaliku sektori energiasäästu suurendamine 

 Bilansienergia süsteemi edendamine, energiaühistute loomise soodustamine 

 Gaasi põhivõrgu eraldamine 

 Aktsiisivabastus väike- ja mikrotootjatele omatarbeks toodetud energiale 

  Targa võrgu arendamise soodustamine 

 Biogaasi aktsiisvabastus 

 

8. Kodakondsus-, keele ja rahvuspoliitika 

8.1 Eesti keel 

Rahvuse säilimise seisukohast on oluline tagada eesti keele jätkuvus ja areng. Eesti keelt emakeelena 
rääkijate arv on aastatel 1990–2010 kahanenud 5%. Samal perioodil on eesti keele oskajate osatähtsus 
rahvastikus kasvanud 2013. aastaks 61%lt 70%ni (1990.a 61%). Üha enam on117 neid mitte-eestlasi, 
kes enda hinnangul oskavad eesti keelt, ning nende keskmine keeleoskuse tase on paranenud. Kuna 
eesti keelt emakeelena rääkijate arv väheneb ning eesti keelt võõrkeelena rääkijate arv suureneb, on 
oluline tagada eesti keele õpetamise kvaliteet mõlemale grupile. Siinjuures on ka oluline, et mitte-
eestlaste enesehinnanguline eesti keele oskuse tase on järjest paranenud, samas ei ole aktiivse 
keeleoskusega mitte-eestlaste hulk viimastel aastatel oluliselt suurenenud. Paranenud on kuni 30-
aastaste mitte-eestlaste eesti keele oskus. Eesti keelest erineva emakeelega inimeste osatähtsus on 
suurim Ida-Viru ja Harju maakonnas118, samal ajal on eesti keelest erineva emakeelega inimeste eesti 
keele oskus seal madalaim. Vanusegruppidest on eesti keele oskus enesehinnangu järgi parim 15-30-
aastaste noorte hulgas ning kõige kehvem vanemaealiste ja 10-14-aastaste vanusgrupis. 

Eesti keele õpetamist üldhariduskoolides kajastavad gümnaasiumi lõpueksamitulemused, mis on 
viimastel aastatel stabiilselt paranenud. Põhikooli lõpueksamitulemused eesti keeles on hakanud 
paranema viimase paari aasta jooksul. PISA 2012. aasta tulemused näitavad võrdluses PISA 2009. 
aasta tulemustega, et kuigi funktsionaalse lugemisoskuse tase on üldiselt paranenud, on Eestis 
jätkuvalt suhteliselt palju kesktasemega õpilasi (2.-4. tasemel – 82,6%; OECD keskmine – 73,7%) ning 
vähe tippe – 5.-6. tasemel õpilasi on 8,4% (see on ka OECD riikide keskmine; võrdluseks – nt Soomes 
on tippe 13,5%). 

Eesti haridussüsteem on õpitavate võõrkeelte arvu poolest ELis esimeste hulgas. Rohkem kui kahte 
kodukeelest erinevat keelt oskavate inimeste osakaal on Eestis stabiilselt kasvanud, samas kui ainult 
kodukeelt kõnelevate inimeste hulk on järjest vähenenud.119  

Üleilmastumise ja Euroopa lõimumise kontekstis on üha suurem tähendus oma keele ja kultuuri 
tutvustamisel väljaspool kodumaa piire. Toetatakse eesti keele ja kultuuri õpetamist rohkem kui 30 
erineva riigi kõrgkoolis, üheksasse välisülikooli on lähetatud Eestist pärit lektor. Lisaks akadeemilisele 
õppele toetatakse keeleõpet eestlaste kogukondades mitmetes riikides asuvates üldharidus- ja 
pühapäevakoolides, seltsides, lasteaedades, mudilasringides ning keelekursustel. 

                                                             
117 Eesti tööjõu-uuring. 
118 Eesti rahva- ja eluruumide 2011. aasta loenduse andmed. 
119 Statistikaamet. 
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Eesmärk ja mõõdikud: 

Tagada eesti keele kestmine ja areng kõigis eluvaldkondades. 

 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

Keskhariduse omandanud noorte emakeele 
(alates 2014. aastast eesti keele) oskus 
(gümnaasiumi lõpueksami keskmine hinne), 
punkti (maksimum 100). 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium 

Vastutajad: HTM (KUM, SIM) 

62,1 

(2013) 

[>58 

(2013)] 

>58 >58 >58 >58 

Eesti keele tasemeeksami (tasemed A2-C1) 
sooritanute osakaal, % 

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium 

Vastutajad: HTM (KUM, SIM) 

53,9 

(2013) 

[55 

(2013)] 

55 55 55 55 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Üleminek rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele riigieksamitele vene, saksa ja prantsuse 

keeles 

 Keelekümblusprogrammide jätkamine ja laiendamine 

 Riikliku programmi raames eesti keele õppe taseme parandamist toetavate tegevuste 

elluviimine vene õppekeelega põhikoolides tagamaks venekeelse õppekeelega põhikooli 

lõpetajatele võimalused eesti keele oskuse omandamiseks iseseisva keelekasutaja tasemel 

 Eesti keele õppe kättesaadavamaks ja tõhusamaks muutmine kodakondsuse taotlejatele 

8.2 Lõimumine 

Ühiskonna sidususe suurendamine ning eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste kaasamine 
ühiskonnaellu muutub nii riigi stabiilsuse, majanduse kasvupotentsiaali kui ka ühiskonna heaolu 
seisukohast üha olulisemaks. Eesti ühiskond on kultuuriliselt ja õigusliku staatuse poolest 
mitmekesine: Eestis elab ligi 180 rahvuse esindajaid, mis moodustab 2011. aasta rahvaloenduse120 
andmetel ca 31% elanikkonnast ning 15,6% elanikkonnast on muu kui Eesti kodakondsusega.  
Kasvamas on uussisserändajate121 hulk, kes vajavad tuge ühiskonnas kohanemiseks ja lõimumiseks, 
tööturule sisenemiseks ja laiemaks ühiskondlikuks aktiivsuseks. Kohanemise ja lõimumise tagamiseks 
on oluline, et Eesti ühiskond oleks nimetatud gruppide suhtes salliv ja tolerantne, mis eeldab avatud 
hoiakute süsteemset kujundamist ühiskonnas. 

Eesti riigi edukaks arenguks on  jätkuvalt keskne lahendada küsimus, kuidas realiseerida paremini 
Eesti püsielanike potentsiaali erinevates eluvaldkondades. Eesti koos Lätiga eristub teistest ELi 
liikmesriikidest vene keelt peamise suhtluskeelena kasutava Vene Föderatsiooni ja määratlemata 
kodakondsusega elanike suure osakaalu poolest122. Määratlemata kodakondsusega isikute arv on 
rahvastikuregistri andmetel viimastel aastatel pidevalt vähenenud, jõudnud 2013. aastaks 9%-lt 6,6%-
le123. Samas väheneb määratlemata kodakondsusega isikute keskmise vanuse suurenedes nende 
suutlikkus sooritada edukalt kodakondsuse omandamiseks vajalikku eesti keele tasemeeksamit. 

                                                             
120  2011. aasta rahvaloenduse andmetel moodustab immigrantrahvastik (15-74 aastased Eestis elavad inimesed, 
kelle vanemad on sündinud välisriigis) 22,6% Eesti rahvastikust. 
121 Sh ka potentsiaalselt regionaalsete kriiside tõttu rahvusvahelise kaitse saajate hulk. 
122 Eurostat. 

123  Rahvastikuregistri 01.01.14 andmete kohaselt on määratlemata kodakondsusega isikute arv 88 365. 
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Viimastel aastatel on määratlemata kodakondsusega isikute arvu vähenemise tempo aeglustunud 
orienteeruvalt 1100 inimeseni aastas. Politsei- ja Piirivalveameti 01.01.2014 andmete kohaselt elas 
Eestis kehtiva elamisloa või elamisõiguse alusel 91 288 määratlemata kodakondsusega isikut. 
Vähelõimunud püsielanike keeleoskus ei ole keskse tähtsusega  pelgalt kodakondsuse omandamisel, 
vaid aitab tagada ka suuremat sotsiaal-majanduslikku heaolul124 ning sotsiaalset mobiilsust aktiivse 
tööturuosaluse125, sotsiaalsete kontaktide126 ja piisava vajaliku informatsiooni olemasolu kaudu.  

Ühiskonna sidususe ja julgeoleku aspektist on tähtis ühise inforuumi olemasolu Eestis. Umbes 
kolmandik vene keelt esmase suhtluskeelena kasutavatest Eesti elanikest  tarbib aktiivselt eestikeelset 
meediat ning suurenenud on usaldus nii eestikeelse meedia kui riigi vastu127. Samas jälgitakse 
jätkuvalt suurel määral Venemaa telekanaleid128. Seetõttu  on vajalik jätkuvalt toetada ühise inforuumi 
teket ja pakkuda eesti keelest erineva suhtluskeelega elanikkonnale käesolevast suuremal määral 
mitmekeelset usaldusväärset informatsiooni, jätkates samaaegselt ka eesti keele oskuse omandamise 
toetamist 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Eesti ühiskond on lõimunud ja sotsiaalselt sidus, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed osalevad 
aktiivselt ühiskonnaelus ja jagavad demokraatlikke väärtusi. 129 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

      

Määratlemata 
kodakondsusega isikute 
arv 

Allikas: 
Rahvastikuregister130 

Vastutajad: KUM (SIM) 

88 365 

(2014) 

 

[90 000 

(2014)] 

väheneb väheneb väheneb väheneb 

 

Lõimumismonitooringu 
põhjal end Eesti rahva 
hulka kuuluvaks pidavate 
ühiskonnaliikmete 
osakaal131 

Allikas: EIM 

Vastutajad: KUM (SIM, 
HTM, SOM) 

59 

(2011) 

 

suureneb suureneb suureneb suureneb 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Paindlike ja praktilistele tegevustele suunatud lõimumist toetavate teenuste väljakujundamine, 

s.h. kultuurikümblus 

                                                             
124 EIM 2011. 
125 Statistikaameti andmetel oli eestlaste töötuse määr 2012. aastal 7,8% ja mitte-eestlastel 15,3%. 
 
127 EIM 2011 
128 EIM 2011 
129 Varasem eesmärk asendatud: „Lõimuv Eesti 2020“ eesmärgiga 
130 Alates 2014 teine poolaasta algab uus Lõimumiskava periood ja indikaatori taset hakatakse seirama PPA andmete 
alusel. PPA andmetel oli määratlemata kodakondsusega 2014. a 1.01 seisuga 91 288 inimest. 

131 Indikaatorit mõõdetakse regulaarselt iga kolme aasta järel läbiviidava Lõimumismonitooringu raames vastusena 
küsimusele: ”Põhiseaduses on öeldud, et Eesti riigis kuulub võim rahvale. Kas Teie peate ennast põhiseaduse mõttes 
eesti rahva hulka kuuluvaks?”. Indikaatori baastase on mõõdetud 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni 
monitooringuga. 
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 Uussisserändajatele suunatud kohanemist soodustavate tugiteenuste arendamine, sh 
kohanemisprogramm, infovärav 

 Eesti kodakondsuse saamise lihtsustamine üle 65 aastastele kodakondsuse taotlejatele 
 Kodakondsuse seaduse muudatuste rakendamine vähendamaks määratlemata 

kodakondsusega isikute arvu alaealiste seas 
 

9. Keskkond 
Puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks on üks olulisemaid tegevusi 
ressursitõhususe suurendamine. Keskkonna infrastruktuuri (eelkõige puhta joogiveega varustamine, 
reoveetöötlus ning olme- ja tööstusjäätmete käitlus) kõrval on juba üha enam hakatud rõhku panema 
taastuvenergiale, rohelisele transpordile ja rohelisele majandusele. Edusamme neis valdkondades 
iseloomustav kasvuhoonegaaside summaarne heitkogus oli 2012. aastal küll 19,2 mln tonni CO2 
ekvivalenti ehk vähem seatud sihist (20 mln CO2 ekv), kuid majanduse ressursitõhusus on madal ning 
majandusarenguga suurenevad jätkuvalt selgelt loodusressursside (sh põlevkivi ja ehitusmaavarad) 
kasutus, jäätmeteke ja negatiivsed keskkonnamõjud. 2011. aastal oli Eesti ressursitootlikkuse 
arvestuses ELis tagantpoolt 3. kolmandal kohal – ühest tonnist kodumaisest materjalist toodeti 280 
eurot.132 Positiivsena kasvas 2012. aastal jäätmete taaskasutamine 59 protsendini, samas ei ole 
põlevkivijäätmete, mille taaskasutusmäära suurendamiseks alles otsitakse uusi võimalusi, osakaal 
jäätmetekkes pikaajaliselt oluliselt langenud ja see avaldab negatiivset mõju kogu 
taaskasutusmäärale.133 Põlevkivi taaskasutuse lühiajaline kõrge tase on olnud seotud nii poolkoksi kui 
ka aheraine kasutamisega suurte tööstusjäätmete prügilate sulgemisel. 

Kvooditehingute investeeringutega on hinnanguliselt kokku hoitud üle 230 000 tonni CO2. 
Renoveeritakse ka 540 riigi ja kohaliku omavalitsuse hoonet, mille tulemusena saavutatakse üle 30 
000 tonni CO2 kokkuhoid. Alates 2013. aastast müüb riik oksjonitel ka EL kauplemissüsteemi ühikuid 
ning peab vähemalt 50% tulust suunama rohelistesse investeeringutesse. 2013. a suunati tulu KredExi 
kortermajade energiasäästuprojekti. 2013. a lõpu seisuga toetuse saamise otsuse saanud majade 
arvutuslikuks energiasäästuks kujuneb ligikaudu 1500 MWh. 

2012. aastast jõustunud piirangu kohaselt ei tohi põlevkiviküttel põletusseadmetest välisõhku 
väljutada enam kui 25 000 tonni vääveldioksiidi. Selle rakendumisega vähenes Eesti vääveldioksiidi 
aastane heitkogus enam kui 40% võrreldes seniste tasemetega.  

Veemajanduses on oluline elanikele ja ettevõtetele nõuetele vastava joogivee kindlustamine ning 
reovee kokku kogumine ja puhastamine. 2013. aastal sai ühisveevärgist nõuetele vastavat joogivett 
91% tarbijatest. Ülejäänud elanikkond sai vee individuaalsetest puur- ja salvkaevudest.134 Üle 2000 
inimekvivalendi reostuskoormusega reoveekogumis-aladel nõuetekohaselt töötavate reoveepuhastite 
osakaal oli 2012. aastal 88%. Amortiseerunud reoveesüsteemidest satub reovesi pinna- ja põhjavette, 
põhjustades Läänemere ja siseveekogude eutrofeerumist. Samuti vajavad ohutustamist põhjaveele 
potentsiaalselt ohtlikud jääkreostusobjektid. Läänemerd ohustab lisaks maismaa punkt- ja 
hajukoormuse allikatele laevaliiklus, mis on üks intensiivsemaid maailmas ning kasvab jätkuvalt 
seoses Venemaa suurte kaubasadamate arendamisega. Seejuures on positiivne Eesti 
reostustõrjevõimekuse tõus 2012. aasta seisuga 2,4 km2-ni 24h vältel (2011. a 1,8). 2013. aasta seisuga 
ei olnud heas seisundis ligikaudu 34% pinnaveest, mille põhjuseks olid  vooluveekogusid mõjutavad 
ning punkt- ja hajukoormusallikatest pärinev reostus ning voolureziimi  hüdromorfoloogilised 
kõrvalekalded. Põhjaveekogumitest ei olnud heas seisundis Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini 
põhjaveekogum. Eesti peamise joogiveeallika – põhjavee – üldseisundi võib lugeda heaks. 

Looduskaitses tähtsustatakse üha enam ökosüsteemide terviklikku kaitset. Eestis on oluline osa riigi 
territooriumist kaitse- ja hoiualade all: 18,1% (2013. a) maismaast ja 27,4% merealadest135, kuid 
probleemiks on oluliste liikide populatsioonide ja nende elupaikade killustumine ja hävimine. Eestis 
on soodsas seisundis vaid 52% elupaigatüüpidest ja 54% liikidest.136 Liike ohustab enim neile sobivate 

                                                             
132 Eurostat. 
133 Statistikaamet. 
134 Keskkonnaministeerium. 
135 Üleriigiline planeering Eesti 2030+. 
136 Keskkonnaministeeriumi andmed. 



39 

 

elupaikade pindala vähenemine, elutingimuste halvenemine ja killustumine. Tulemuslikuks 
elupaikade kaitseks peavad kaitstavad alad moodustama ühtse ökoloogilise võrgustiku, kus liikidele 
oleks tagatud võimalus vabalt liikuda kõigil neile sobivatel elupaikadel. Järjepidevalt on kehtestatud 
kõigile kaitse all olevatele loodusväärtustele ajakohastatud kaitsekordasid. Looduskaitseseaduse 
kohane kaitse-eeskiri on praeguseks kehtestatud 205 kaitsealale. 2014. aasta alguse seisuga vajab 
uuendamist veel ca 150 kaitstava ala kaitsekord. Lisaks koostatakse kaitse tulemuslikuks 
korraldamiseks ja kaitse-eesmärkide saavutamiseks kaitstavate objektide kaitsekorralduskavasid ning 
liikide ja elupaikade tegevuskavasid, millega kavandatakse vajalikud tööd elupaikade ja liikide 
seisundi parandamiseks. Poollooduslike kooslusi on pidevas hoolduses 27 000 ha.  

Eesti metsade pindala on viimase poolsajandi jooksul suurenenud 2 ja tagavara 2,5 korda. Eesti 
metsad jaotuvad vanuse poolest ebaühtlaselt ning keskmisest enam on küpseid, küpsusvanuse 
ületanud ja 20 aasta jooksul valmivaid puistusid. Metsanduse arengukava aastani 2020 kohaselt on 
metsasektori pikaajaliselt jätkusuutlikuks eesmärgiks saavutada harvendusraiete mahuks 12–15 
miljonit m3 aastas. Aastal 2012 oli uuendus- ja harvendusraiete maht 8,4 miljonit m3 ehk 56-70% 
eesmärgist ja ca 70% juurdekasvust (12,2 milj m3). Seega toimub pidev küpse metsa akumuleerumine, 
millega ei kasutata optimaalselt olemasolevat ja juurdekasvavat puitu kui taastuvat ressurssi. Metsad 
seovad hetkel ca 60% Eesti CO2 emissioonist, kuid küpsete metsade süsinikusidumine väheneb 
vanuse kasvades pöördumatult.137 

Alates 2012. aastast on toetatud kohalike omavalitsuste hinnangul maastikupilti kahjustavate ja 
kasutusest väljalangenud põllumajandus-, tööstus- või militaarehitiste lammutamist ja sellest tekkinud 
jäätmete käitlemist, sealhulgas taaskasutuse ja ringlussevõtu soodustamist ja maa-ala koristamist. 
Tänaseks on Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastanud üle Eesti kokku 72 projekti 2,3 miljoni 
euroga, millele lisandub toetusesaajate omafinantseering  üle 1 miljoni  euro.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult 
mitmekesise elukeskkonna säilitamine. 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

Reostusõnnetusele 
reageerimise suutlikkus merel 
24 tunni jooksul, km² 

Allikas: Siseministeerium 

Vastutajad: SIM (MKM, KKM) 

2,4 (2012) 

[1,2 (2012)] 
2,4 2,4 2,4 2,4 

Kasvuhoonegaaside 
summaarne heitkogus 
(LULUCFi (maakasutus, 
maakasutuse muutus ja 
metsandus) sektorita, mln 
tonni CO2 ekvivalenti. 

Allikas:Keskkonnaministeerium 

Vastutajad: KKM (MKM, PÕM) 

19,2 

(2012) 

[20 (2012)] 

20 20 20 20 

Tarbijate osakaal, kes saab 
ühisveevärgist nõuetele 
vastavat joogivett, % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

Vastutajad: KKM (SOM) 

91 
(2013) 

[90  (2013)] 

95 100 100 100 

Jäätmete taaskasutamise 59 (2012) 37 39 40 45 

                                                             
137 Ibid. 
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osakaal kogu jäätmetekkes, % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

Vastutajad: KKM 

[35 (2012)] 

Looduse mitmekesisuse ja 
loodusressursside kaitstus 
(kaitstavate alade pindala 
osakaal maismaast), % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

Vastutajad: KKM 

18,1 (2012) 

[18 (2012)] 

Vähemalt 
18,1 

Vähemalt 
18,1 

Vähemalt 
18,1 

Vähemalt 
18,1 

Üle 2000 inimekvivalendi 
reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel 
nõuetekohaselt töötavate 
reoveepuhastite osakaal, % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

Vastutajad: KKM 

88 (2012) 

[78 (2012)] 
95 100 100 100 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Ettevõtete ressursitõhususe toetamisega alustamine ja ettevõtete  ressursi- ja energiajuhtimise  

alase teadlikkuse tõstmine 

 Jäätmete ringlussevõtu ja korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine 

 Suuremale hulgale elanikkonnale parema veevarustuse ja reoveepuhastuse tagamine  

 Kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemissüsteemist välja jäävate sektorite heitkogustega 

kauplemise käivitamine 

 Uue keskkonnatasude raamkava jõustamine aastateks 2016-2020 - keskkonnatasude 

eesmärgipärase rakendamise tõhustamine ja ettevõtete otsustele avalduva mõju 

suurendamine valdkondlike (välisõhk, jäätmed, maavarad, vesi) probleemide lahendamiseks. 

Ehitusmaavarade kaevandamisõiguse tasu rakendamise korralduse muutmine maardlate 

broneerimise vähendamiseks, välisõhu saasteainete grupeerimise detailsemaks muutmise 

kaalumine nende ohtlikkuse paremaks arvessevõtmiseks kooskõlas Euroopa Liidu 

prioriteetsete suundade ning Eesti võetud kohustustega, selleks et tulevikus otsustataks 

tootmist kujundades vähema saastamise ja rohelisemate tehnoloogiate kasuks 

 Jäätmeveo korralduse  reform 

 Vee-ettevõtjate  toetamine haisureostuse vähendamiseks 

 Keskkonnahäiringute täiendav heastamine suurte üleriigiliste taristuobjektide rajamisel 

loodusele tehtava negatiivse mõju kompenseerimiseks 

 Vanade A-kategooria kaevandamisjäätmehoidlate, saastunud alade ja veekogude ning 

turbaalade korrastamine 

 Hädaolukordadele reageerimise võimekuse tõstmine 
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10. Maaelu, põllumajandus, regionaalareng 

10.1. Regionaalareng ja maaelu 

Riigi väiksust arvestades iseloomustavad Eestit üsna suured riigisisesed regionaalsed 
arenguerinevused võrreldes teiste Euroopa ja muude arenenud riikidega138. Valdav osa (ligikaudu 
60%) riigi sisemajanduse kogutoodangust toodetakse Harjumaal, 10% ringis Tartumaal ning vaid 30% 
ülejäänud 13 maakonnas kokku. SKT elaniku kohta ületab 2012. aasta seisuga riigi keskmise taseme 
vaid Tallinnas ja Harjumaal (vastavalt 160% ja 141%). Võrreldes 2005. aastaga, on SKP regionaalsed 
erinevused elanike arvu suhtes Harju- ja Tartumaa ning ülejäänud piirkondade võrdluses siiski 
vähenenud. Kõige kiiremini on vastav osatähtsus kasvanud Järva-, Ida-Viru-, Jõgeva- ja Viljandimaal. 
Vähemal määral on piirkondlikud erinevused riigi keskmise suhtes Tallinna ja Tartu ning muude 
piirkondade vahel tasandunud ka koguproduktis tervikuna. Paraku ilmneb, et ka Tartu majanduslik 
areng Kagu-Eesti arengumootorina pole olnud viimasel ajal kõige jõulisem (SKP elanike arvu kohta 
langenud alla 90% riigi keskmisest). Rahvusvahelises võrdluses on SKP piirkondlikud erinevused Eesti 
väiksust arvestades võrdlemisi suured. 

Ettevõtete juurdekasvu tempo on endiselt kõrgeim Harjumaal. Ka on ettevõtete juurdekasvutempo 
kõrge teistes maakondades, kus on ettevõtlusaktiivsus olnud keskmisest kõrgem juba varem, mis 
tähendab, et lõhed ettevõtlusaktiivsuses on suurenenud. 2012. aasta seisuga oli äriühinguid tuhande 
elaniku kohta üle 70 Harjumaal ning alla 20 Ida-Virumaal139. Kõige aeglasemini on suurenenud 
ettevõtlusaktiivsus Ida-Virumaal, mis on olnud pikka aega tagasihoidlikuma ettevõtlusaktiivsusega 
maakonnaks eeskätt oma suurtööstusliku tausta tõttu. 

Suured erinevused on tööealise elanikkonna kaasatuses hõivesse. Kui Harjumaal, selle 
naabermaakondades ning Tartumaal ulatus tööhõive määr 60%ni, siis Kagu-Eesti maakondades ja Ida-
Virumaal oli Statistikaameti andmetel tööga hõivatud vaid ligikaudu 50% tööealisest elanikkonnast. 
Kuigi keskmiste sissetulekute suhtelised regionaalsed erinevused on viimastel aastatel vähenenud, on 
sissetulekute summaarsed erinevused endiselt suured140. Suhtelises vaesuses elavate inimeste osakaal 
on läbi aegade kõige väiksem olnud Harju maakonnas (2011. aastal 10,6% elanikkonnast), samuti on 
see väiksem Tartu ja Pärnu ümbruses.  

Kuigi maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete osakaal on stabiilne, olles ligikaudu 1/3 ettevõtete 
koguarvust, toimub rahvastiku ja aktiivsema majandustegevuse koondumine suurematesse 
linnapiirkondadesse, eeskätt suuremate linnade lähiümbrusse141. Kahe rahvaloenduse vahelisel 
perioodil aastatel 2000-2011 on koguni 12 maakonnas rahvastik vähenenud enam kui 10%. See 
tähendab muu hulgas, et paljudes maakondades on tööturule sisenemas vähem uut tööjõudu. 
Madalaim on tööturusurve indeks Hiiumaal ja Ida-Virumaal, kus siseneb lähimal kümnendil tööturule 
vaid 6 inimest 10 sealt vanuse tõttu lahkuja kohta142.  

Rahvastiku kiire suurematesse linnapiirkondadesse koondumine annab tunnistust, et pärast 
primaarsektori hõive kokkutõmbumist143 ei ole väiksemad maakonnakeskused olnud võimelised 
toimima tõmbekeskusena oma toimepiirkonna arengu vedamisel ja uute töökohtade tekkeks eelduste 
loomisel. Suurematest linnapiirkondadest kaugemale jäävate piirkondade tööjõu, loodus- ja ajaloolis-
kultuuriliste ressursside kasutuselevõtt uue ettevõtluse loomiseks pole olnud piisav144. Tuginedes 
Tartu Ülikooli 2010. aastal läbi viidud regionaalse pendelrände uuringule145, on Tallinna ja Tartu 
mõjuala laienedes mitmed väiksemad toimepiirkonnad nõrgenenud või lakanud sisuliselt toimimast, 

                                                             
138 OECD 2011. “Regions at a Glance”; EPRC 2010 “The Objectives of Economic and Social Cohesion in the Economic 
Policies of Member States”. 
139 Eesti Statistikaamet. 
140 Eesti Statistikaameti andmetel  on kõrgeima keskmise sissetulekutasemega maakonna (Harjumaa) palgatöötaja 
teenitud tulu aastatel 2005-2010 kahanenud 116%-lt riigi keskmise suhtes 112%-ni. Suhteliselt kõige enam on 
sissetulekud kasvanud Ida-Virumaal ja Kagu-Eestis. 
141 Statistikaamet, rahva- ja eluruumide loendus 2011. 
142 Eesti Statistikaamet. 
143 2010. aasta seisuga on Statistikaameti andmetel maa-asulates põllumajanduse, metsanduse ja kalanduse 
valdkonnas hõivatute osatähtsus kahanenud 12%-ni, samas kui 1990. aastate alguses oli vastav näitaja 54%. 
144 Eesti inimvara raport 2011. 
145 Ahas R. et al, 2010 „Regionaalse pendelrände uuring“. 
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olles haaratud Tallinna ja Tartu linnapiirkondade mõjualasse. Lisaks tasuvate töökohtade nappusele 
on väiksemates maakonnakeskustes pakutavad teenused ja vaba aja veetmise võimalused võrreldes 
suuremate linnadega piiratud. Ka on ebaühtlased keskus-tagamaa vahelised transpordiühendused, mis 
on olnud takistuseks kohapealse tööjõu ja inimressurssi rakendamisel toimepiirkonna siseselt. 
Keskustest kaugemale jäävad piirkonnad seisavad hõreneva rahvaarvu tingimustes silmitsi 
väljakutsega kohaneda muutunud oludega, mis puudutab esmajoones töökohtade ja teenuste piiratud 
kättesaadavust kohapeal.  

Rahvastiku koondumise tagajärjeks on ka oluliselt kasvanud nõudlus teenuste järele suuremates 
linnapiirkondades ning eeskätt uutes asumites. Eriti teravalt torkab see silma lapsehoiuteenuse puhul. 
Kui 2012. aasta seisuga oli üle Eesti lasteaiajärjekorras 5900 last, siis sellest 4430 last oli järjekorras 
Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkondades146.  

Kuigi Eesti-siseses võrdluses on Tartu ja eriti Tallinna näol tegemist kõrgemalt arenenud 
piirkondadega, ei ole nende konkurentsivõime piisav, et toimida ELi mastaabis võrreldava majanduse 
ja innovatsioonimootorina. 2010. aasta seisuga moodustas Tallinnas loodav SKT elaniku kohta 74% 
ning Tartus vaid 45% ELi keskmisest. 

Ida-Viru linnade probleemide põhjuseks on varasema suurtööstuse hääbumine ja rahvaarvu järsk 
vähenemine147. Neid linnu iseloomustab madal ettevõtlikkus, kõrge tööpuudus, suur alakasutatud 
linnaalade ja hoonete osakaal ning väheatraktiivne füüsiline keskkond elanike ja ettevõtjate 
meelitamiseks. Oma suurusega võrreldes on nende linnade potentsiaal regionaalse arengumootorina 
alakasutatud.  

Kohaliku omavalitsuse võimalused kirjeldatud väljakutsetele vastata on napid, kuna kohaliku ja 
regionaalse tasandi osatähtsus kogu valitsemissektori avalikest investeeringutes on Eestis teiste 
arenenud majandusega riikidega võrreldes üks madalamaid ning kohaliku omavalitsuse üksuste 
kogutulud on viimastel aastatel kasvanud riigi tuludest selgelt aeglasemalt148. Sealjuures on kohaliku 
omavalitsuse üksuste haldus- ja arendusvõimekus väga ebaühtlane. Probleemiks on olnud KOV 
üksuste ebapiisav omavaheline koostöö ning erasektori ja kodanikuühenduste vähene kaasamine 
kohaliku arengu edendamisse. 

Seda on adresseeritud läbi LEADER-lähenemise otsustustasandi kohalikule elanikule lähemale 
toomise, mis võimaldab piirkondlikke eripärasid paremini arvestada. Sellise alt-üles lähenemise 
rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku tegevusgruppi. 2012. aasta lõpuks on Eesti maapiirkond 
kohalike tegevusgruppidega sisuliselt kaetud, st territooriumi mõttes on kaetud üle 99% 
maapiirkonnast. 2012. aasta lõpu seisuga oli kohalikes tegevusgruppides 1 718 liiget. 49% liikmetest 
esindab mittetulundussektorit, 39% ettevõtjaid ning 12% KOVe. Peale Leader tegevusgruppide 
tegutseb Eestis kaheksa kalanduspiirkondade tegevusgruppi, kes on oma tegevuse fokuseerinud 
kalandussektori ja- piirkondade arendamisele. Kalanduspiirkondadega on kaetud kogu rannikuala 
ning Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ning Võrtsjärve piirkond. 

Kohaliku omavalitsuse üksuste põhitegevuse tulem kasvas 2013. aastal 6%. Omavahenditest suudeti 
investeeringuteks suunata amortisatsioonikuludest rohkem. Samal ajal on aga kasvanud aga nende 
netovõlakoormus 36%-lt 40%-le põhitegevuse tuludest ning vähenenud likviidsete varade maht 13 
mln euro võrra 99 mln eurole.  

2012. aastal kehtestatud Üleriigilise planeeringuga seati ülesanded maakonnaplaneeringutele ning see 
annab ruumilise sisendi riigitasandi valdkondlikesse arengukavadesse. Üleriigilise planeeringu 
elluviimiseks algatati kõigis maakondades uute maakonnaplaneeringute koostamine.  

Teemaplaneeringutest kehtestati 2013. aastal näiteks Pärnu, Lääne ja Saare maakonnas 
tuuleenergeetika teemaplaneeringud, Ida-Viru maakonnas "Ida-Virumaa tehniline infrastruktuur"; 
jätkus Hiiu tuuleenergeetika teemaplaneeringu ning Rail Balticu planeeringute koostamine Pärnu, 
Harju ja rapla maakonnas. 

                                                             
146 Ainsaar, Soo 2012. Kohalikud omavalitsused ja lastega pered. 
147 Näiteks on Narvas rahvaarv 2011. a ja 2000. a rahvaloenduste vahelisel perioodil kahanenud ca 15% võrra. 
Võrreldes 1989.a rahvaloendusega on kahanemine olnud lausa 30%. 
148 

OECD 2011. ”Regions at a Glance“; EPDC 2010. “The Objectives of Economic and Social Cohesion in the Economic 
Policies of Member States“; Rahandusministeerium, http://www.fin.ee/doc.php?108331. 
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2013. aastal jätkus ka territoriaalmere planeerimine Eestis. Algatati maakonnaplaneeringute 
koostamine Hiiu ja Pärnu maakondadega piirnevatel merealadel.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja elukvaliteedi tõusuks vajalike 
hüvede kättesaadavus149 

Mõõdik Algtase 
[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Tööhõivemäär 
maapiirkonnas, % 
(vanusegrupis 15-64)  

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad SIM, (PÕM, 
MKM, SOM) 

 

64,6 2012 

[-150 (2012)] 

65 65 65 65 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Maa- ja omandireformi lõpetamine 2017. aastaks, üleminek maa korraliselt hindamiselt nn 
reaalajas hindamisele 

 Piirkondlike tööhõive ja ettevõtlusvalmiduse arendamise algatuste elluviimine 

10.2. Põllumajandus 

Põllumajandusel on kandev roll elanike toiduainetega varustamisel, maapiirkondade ettevõtluses ning 
kultuurmaastiku kujundamisel. Kui 2007. a struktuuriuuringu järgi oli Eestis põllumajanduslike 
majapidamiste arv vähenenud 23 336 majapidamiseni, siis 2010. aasta põllumajandusloenduse 
andmetel oli Eestis 19 613 põllumajanduslikku majapidamist ja 2013.a. struktuuriuuringu esialgsetel 
andmetel 19 200. 

Eesti on üks ELi paremini põllumajandusmaaga varustatud riike – 0,70151 ha ühe elaniku kohta (nt 
Saksamaal 0,20 ha, Prantsusmaal 0,43 ha, Soomes 0,42 ha, Iirimaal 1,10 ha, Leedus 0,91 ha, Lätis 0,88 
ha). 2013. a pindalatoetuste taotluste järgi oli Eestis toetusõiguslikku põllumajandusmaad 920,3 tuhat 
ha (ÜPT kindlaksmääratud pindala), mis on võrreldes 2005. a suurenenud ca 10%. Kuigi uuel ELi 
finantsperioodil 2014-2020 on Eesti põllumeeste konkurentsipositsioon teiste EL riikidega võrreldes 
paranenud vajab see siiski täiendavat tuge. 

Statistikaameti andmetel oli 2012. aastal üle kolmandiku kasutatavast põllumajandusmaast kasutuses 
rohumaade ja söödakultuuride kasvatamiseks, kolmandikul maast kasvatati teravilja. 2013. aastal oli 
Eestis mahepõllumajandussaaduste tootjaid kokku 1553 (suurenemine võrreldes 2012. aastaga 5,1%) 
ja mahepõllumajandusmaad 153,4 tuhat ha (suurenemine 6,4%), millest 76% moodustab rohumaa. 
Mahepõllumajandusmaa koos üleminekuajal oleva maaga moodustab 16,3% Eestis kasutatavast 
põllumajandusmaast. EL 27 liikmesriigi keskmine tase oli 2012. aastal 5,8%152.  

Eesti on ka üks Euroopa metsasemaid maid. Kuigi üle poole Eesti maismaast moodustab metsamaa, on 
metsandussektori osatähtsus SKP-s vaid 1% ringis. Eestis on metsamaad u 2,2 miljonit ha.  

2010. aastaga võrreldes on 2012. aastal maapiirkondade keskmine tööhõive määr suurenenud 6,2 
protsendipunkti võrra (PP). 2009. a ja 2012. a moodustasid maa-asulate elanikest hõivatud vastavalt 
28,9% ja 29,1% kogu Eesti tööhõivest. Sarnaselt arenenud riikidele väheneb ka Eestis 
põllumajanduses hõivatute suhteline osatähtsus kogu tööhõives. 2012. aastal oli põllumajanduslik 
tööhõive 20,3 tuhat inimest ning osatähtsus 3,2%. Selle arengu puhul oleme praeguseks saavutanud 

                                                             
149

 Uuendatud eesmärk – Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 üldeesmärk 
150

 Sihttase selleks aastaks seatud indikaatorile „Madalaim maakondlik tööhõive määr (vanusgrupis 15-74)%  >43% 
Allikas: Statistikaamet  
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 2010. aasta Põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringus märgitud kogu kasutatava põllumajandusmaa ja 
2012.a 1. jaanuari seisuga rahvaarvu suhe (Eurostati andmed). 
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 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc440 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdpc440
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siiski teatud tasakaalu ning viimastel aastatel on põllumajanduses hõivatute arv Eestis olnud enam-
vähem stabiilne, näidates pigem väikest kasvutendentsi, kuivõrd 2013. aastal oli vastav näitaja 21 
tuhat inimest. 

Taimekasvatussaaduste osatähtsus moodustas 2013. a esialgse hinnangu kohaselt 42% 
põllumajandustoodangu väärtusest (2012. a. 48%). Teravilja saagikus on Eestis võrreldes teiste 
liikmesriikidega väga madal. Samas, Eesti suudab oma 300 tuhande ha suuruse teravilja kasvupinnaga 
tagada sisevajaduse, mis on ca 700 tuhat tonni. Statistikaameti esialgsete andmete kohaselt koristati 
2013. aastal kokku 970,8 tuh t teravilja , mis võrreldes 2012. aastaga on 20,4 tuh t ehk 2% vähem. 
2012. a oli maheteravilja osakaal teravilja kogusaagis 3,4%, kartuli mahetoodangu osakaal oli 1,7%, 
köögiviljal 0,8% ning puuviljadel-ja marjadel 5,1%. 

2013. aastal oli mitme avamaaköögivilja saagikus viimase viie aastate suurim. Keskmine saagikus oli 
2013. aastal 23 268 kg/ha, mis on 27% suurem kui 2012. aastal ning 7% suurem kui viimase viie aasta 
keskmine saagikus. Viljapuu- ja marjaaedade kogusaak oli 2013. aastal 7686 t, mis on viimase viie 
aasta keskmisest 13% suurem.  

Eesti sobivad klimaatilised tingimused heintaimede kasvuks ja põllumajandusmaa olemasolu loovad 
head eeldused loomakasvatusele. Loomakasvatustoodangu osatähtsus moodustas 2013. a 54,5% 
(2012. a 48%) põllumajandustoodangu väärtusest.  

Peamine kodumaise põllumajandustoodangu kokkuostja ja väärindaja on kohalik toiduainetööstus. 
Toiduainetööstus (sh joogitööstus) andis 2011. a ligikaudu 2% Eesti SKPst ja 4% koguekspordist. 
Tulenevalt tarbija ootustest ja arvestades toiduainete ekspordi jätkuva kasvuga, on oluline 
toiduohutuse järelvalvesüsteemi arendamine, mis vastaks nii ELi siseturunõuetele, uute turgude 
nõuetele ja tagaks Eesti kauba tõrgeteta liikumise. 

2012. aastal suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport võrreldes eelmise aastaga 
14,5% ja import 9,3%. 2012. aastal vähenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade 
väliskaubandusbilansi negatiivne saldo võrreldes 2011. aastaga 14%. Jätkuvalt on olulised tegevused 
seotud eksporditurgude hoidmise ja uute leidmisega Nii siseriikliku kui rahvusvahelise koostöö 
arendamiseks luuakse ELis Euroopa Innovatsioonipartnerlus (EIP), mis läbi töörühmade tegevuse 
annab võimaluse soodustada uuenduslike lahenduste kiiremat ja ulatuslikumat ülevõtmist praktikasse 
ning aitab kaasa innovatsiooni tekkele maamajandusvaldkonnas, mõjudes positiivselt maapiirkondade 
ekspordivõimekusele. 

Enim on Eesti toidutööstustest ekspordile orienteeritud piimasektor. Piimatoodete eksport moodustas 
2012. aastal 14% kogu põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordist (2011. aastal 17%).  

Koduturul on Eesti toiduainetööstuse positsioon konkurentsis lähinaabrite tööstusega suhteliselt hea, 
kuigi Eesti toiduainetööstuse arengut pärsib väikesemahuline siseturg, üha suurenev 
kaubanduskettide mõju ja tarbijate küllaltki madal ostujõud. 

Mahetoidu tarbimine on Eestis viimastel aastatel suurenenud vaatamata sellele, et tegemist on 
tavatoodetest enamikul juhtudel üle 220% kallima kaubaga. Eestis müüdi 2012. aastal kohalikke 
mahetoidukaupu kokku ligi 8,3 mln euro eest ja Eestis toodetud mahetooted moodustasid 
toidukaupade (sh importtooted) jaekäibest hinnanguliselt 0,77%153.  

Uute toodete arendamisel on suur potentsiaal põllumajandus- ja metsandussaaduste kasutamisel 
energiatootmiseks. Biomassi tootmine on üks võimalus maaettevõtluse mitmekesistamiseks ja seeläbi 
tootmisstruktuuri parandamiseks. Eesti on EL-s üks neid piirkondi, mis saab oma maa ja metsa 
ressursse oskuslikult kasutades oluliselt suurendada taastuvenergia osakaalu ning müüa bioenergiat, 
biokütuseid ja muul viisil väärindatud biomassi ELi turule, kus nõudlus selle järele koos pakutava 
hinnaga kasvab stabiilselt. 

Statistikaameti poolt avaldatud andmete põhjal jätkus 2012. aastal 2010. aastal alanud 
põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuse kasv, kuid 2013. aastal toodangu väärtus esialgseil 
andmeil vähenes ja vahetarbimise väärtus suurenes. Seetõttu vähenes ka brutolisandväärtus 
(põllumajanduse majandusharu toodang ilma vahetarbimiseta) 308,1 mln euroni (14%). 
Netolisandväärtus (brutolisandväärtus ilma põhivara kulumita) vähenes 2013. aastal -24%. 
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2013. aastal moodustas kala ja kalatoodete töötlemine väärtuseliselt Eesti toiduainetetööstusest 12% 
(2012. aastal 11,7%) ning kala ja kalatoodete väärtuseline osakaal moodustas toiduainete ekspordist 
25,9% (2012. aastal 26%). Kala ja kalatoodete osakaal põllumajandussaaduste ja toidukaupade 
ekspordis 2012. aastal oli 15,2%. 

Eesti jaoks on majanduslikult tähtis Läänemerest püütav kilu ja räim. Kiluvaru majandatakse 2013. 
aasta seisuga maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. Ebarahuldav on lõhevaru seisund, samas 
tursavaru olukord on paranenud, eriti Läänemere idaosas, kus varu majandatakse maksimaalse 
jätkusuutliku saagikuse tasemel. Rannapüügil püütakse palju erinevaid kalaliike. Läänemerest püüti 
2013. aastal kutseliste kalurite poolt kokku 54 808tonni kala, millest 18% moodustab püük 
rannapiirkonnas. Läänemerest püütule lisandus 2 850tonni püüki sisevetest. Kaugpüüki teostatakse 
Atlandi ookeanist. 2013. aastal moodustas kaugpüük Eesti kutselisest kalapüügist 17,2%. 

Püügisektori konkurentsivõime on hetkel veel siiski madalseisus. Üks suurem probleem on väärtuslike 
magevee kalaliikide kesised kalavarud, mis ei vasta olemasolevale püügivõimsusele. Teisalt on 
probleemiks pelaagiliste liikide suhteliselt madal hind. Eesti kalapüügisektori konkurentsivõimet 
vähendab veelgi amortiseerunud laevastik ja vananenud püügivahendid. 

Eestil on küllaldaselt eeldusi, et leida keskkonnasõbralikke lahendusi ja aidata rahuldada kasvavat 
nõudlust, sh tööstuste kaasabil, eelkõige toidu, loomasööda, energia ja kiu järele.[1] Samas puudub 
meil eelnimetatud biomajandusega seotud valdkondade osas terviklik ressursivõimalustest ja 
vajadustest lähtuv analüüsitud riiklik poliitika. Selle tühimiku täitmiseks on 
Põllumajandusministeerium ette valmistamas biomajanduse strateegiat kaasates selle väljatöötamisse 
ka teised seotud ministeeriumid ja partnerid. Eesti on ELis üks neid piirkondi, kus saab oma 
bioressursse oskuslikult kasutades oluliselt suurendada väärindatud biomassi müüki, kus nõudlus 
selle järele koos pakutava hinnaga on stabiilselt kasvamas.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Eestis on elujõuline konkurentsivõimelise põllu- ja kalamajandusega maapiirkond, mis tagab ohutu toidu ja 
tarbijate rahulolu. 

Mõõdik Algtase 
[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Netolisandväärtuse 
juurdekasv aastas keskmiselt 
tööjõu ühiku kohta (eelnenud 
aastaga võrreldes) 
põllumajanduses, %  

Allikas: FADN 

Vastutajad: PÕM (SIM, MKM) 

 

13,9 

(2012) 

[2,7 (2012)] 

2,8 3,0 3,0 3,0 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Toiduohutuse seire laiendamine ning toiduohutuse alase teadusliku riskihindamissüsteemi 
loomine ja käivitamine 

 Eesti toidu tutvustamisele ja edendamisele suunatud programmi koostamine 
 Eesti biomajanduse strateegia koostamine; 
 Euroopa Innovatsioonipartnerluse töörühmade loomine. 
 

11. Õiguskord ja siseturvalisus 
Kuritegevuse struktuur ja dünaamika on viimastel aastatel püsinud suhteliselt stabiilsena, 
regionaalsed erinevused ja nende põhjused on üldjoontes püsinud muutumatutena. Eestit 
iseloomustab majanduse ja aktiivse elanikkonna koondumine suurematesse keskustesse ning sellega 

                                                             

[1] Allikas: OECD-FAO põllumajandusprognoos 2012 
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kaasnev kuritegevuse kontsentreerumine. Kõige ilmekam on see Põhja-Eestis, kus Tallinna ja selle 
lähiümbruse valdadesse on koondunud suur osa kapitalist ja seetõttu pannakse toime suurem osa riigi 
kuritegudest. Kui aastal 2011 registreeriti üldse kokku 42 567 kuritegu, siis pooled ehk 20 558 
kuritegu registreeriti Harju maakonnas (sh Tallinnas 16 933). 2012. aastal registreeriti riigis kokku 40 
816 kuritegu ja nendest 20 685 registreeriti Harju maakonnas (sh Tallinnas 17 022). 2013. aastal 
registreeriti riigis kokku 39 631 kuritegu ja nendest 20 235 Harju maakonnas. Registreeritud 
kuritegude arv on alates karistusseadustiku jõustumisest (2002) pidevalt vähenenud.  

Peamine tõus tuleb isikuvastastest kuritegudest. Samas ei saa väita, et isikuvastaste kuritegude arv on 
reaalselt tõusvas trendis, vaid Eesti elanikud on muutunud teadlikumaks isikuvastaste kuritegude 
teatamisest politseile. Näiteks 2011. aastal teatati lähisuhtevägivalla juhtumitest 5 145 korral ja 2013. 
aasta oli teateid juba 8 124 (kasv 42%). Samas tapmiste ja mõrvade tagajärjel hukkunute arv vähenes 
sama ajaga 35% (2011. aastal 65 hukkunut, 2013. aastal 42 hukkunut). 

Laiapõhjaliste valdkondlike arengukavade koostamisega  suureneb aasta-aastalt vajadus 
siseturvalisuse püstitatud ülesannete muutusele ja mitmekesisusele.  Ehkki rahvaarv väheneb, on 
ühiskondlike ootuste täitmiseks vajalik siseturvalisuses säilitada vähemalt olemaolev võimekus. 
Siseturvalisuse valdkonnas on suurimaks väljakutseks lähiaastatel olemasoleva personali hoidmine ja 
uue värbamine . Sündimuse vähenemisega suureneb surve vanemaealiste töölerakendumisele, kuid 
eriteenistujate töö eripärast tulenevalt võib  politseiametnik töötada spetsialistina kuni 55- aastaseks 
saamiseni. Tänaseks on Politsei- ja piirivalveameti  koosseisus kokku 1 215 töötajat, kes on vanuses 50 
eluaastat  ja vanemad, moodustades 22,7% kogu personalist. Päästeametis on vastav näitaja 562, 
moodustades kogu personalist 25,1%. 

2013. a uuendasid154 sise- ja justiitsminister valitsuse kuritegevusvastaseid prioriteete milleks on 
alaealiste kuriteod, perevägivald ning organiseeritud ja rasked kuriteod (narko, korruptsioon, 
majandus, inimkaubandus). 

2013. aastal hukkus ebaloomulikul teel esialgsetel andmetel 598 inimest. Ebaloomulikul teel 
hukkunute arv vähenes 2013. aastal tulesurmade (-7), liiklussurmade (-6), tapmiste-mõrvade (-22), 
narkosurmade (-50) ja töösurmade (-4) arvelt. 2012. aastaga võrreldes suurenes 2013. aastal 
uppumiste (+8) ja enesetappude arv (+15). Kõige suurema osakaaluga ebaloomulikul teel hukkunutest 
moodustasid enesetapud (214) ja narkootikumide üledoosid (120). Ebaloomulikul teel hukkunute 
arvu vähendamiseks on vajalik viia riskikäitumise ennetussüsteem ja selle partnerlusvõrgustik uuele 
tasemele.  

Kohtute menetlusajad on pikad ning riigi mainet kahjustavad toimunud korruptsioonijuhtumid. 
Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeksis on Eesti 2013. aastal 28. kohal (68 
punkti) 177 riigi hulgas. Koht on paranenud, kuna 2012. aastal oli Eesti 32. kohal (64 punkti).155. 
Esimeste hulgas domineerivad jätkuvalt põhjamaad Taani (jagab 1.-2. kohta Uus-Meremaaga, 91 
punkti), Soome ja Rootsi (jagavad 3.-4. kohta, 89 punkti), Norra (5. koht, 86 punkti). Leedu on 43. 
kohal (57 punkti) ning Läti 49. kohal (53 punkti). 

Riikliku päästevõrgustiku järgi elab 7% Eesti elanikkonnast abikaugetes piirkondades156, mis 
iseloomustab vajadust elupäästevõimekusega päästeteenuse laiendamiseks. Olukord eeldab suuremat 
kogukonna kaasamist ning kogukondliku politsei- ja päästetöö mudeli ümberhindamist. 2013. aastal 
koolitati kokku 211 vabatahtlikku merepäästjat. Vabatahtlike merepäästjate kaasamine 
päästesündmustele suurenes võrreldes 2011. aastaga üle 6 korra (kokku 31 sündmust).  

2013. aastal jätkati abipolitseinike värbamist. Politsei- ja Piirivalveamet korrastas abipolitseinike 
nimistut, mille tulemusena oli 2013. aasta detsembri seisuga kokku 805 abipolitseinikku, kellest on 
aktiivses politseitegevuses 678 abipolitseinikku. Abipolitseinike politseitegevusse kaasamisel on 
saavutatud tase, kus iga abipolitseinik osaleb keskmiselt 106 tundi aastas politseitegevuses. Kokku 
panustasid abipolitseinikud 2013. aastal  71 870 tundi, millest suurem osa tegevusi olid vahetult 
seotud avaliku korra kaitsmisega ja 2297 tundi kulus ennetustegevustele. 

Ebaseaduslike piiriületuste arv on võrreldes 2012. aastaga kahanenud 3,2%. Kokku oli ebaseaduslikke 
piiriületusi 208 (2012. aastal 215). Ebaseaduslikul piiriületusel peeti 2013. aasta jooksul kinni 383 

                                                             
154

 Võrreldes nendega, mis toodud Riigikogu otsusega 09.06.2010 „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ 
155

 Transparency International, 2011 http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/#CountryResults. 
156

 Turvalisuspoliitika 2013 kokkuvõte „Turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ täitmisest 2012. aastal 

http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/#CountryResults
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isikut (2012. aastal 326). Sarnaselt varasematele aastatele on suurem osa juhtumitest (137) toimunud 
piiriveekogudel, kus peamiselt ületati ebaseaduslikult piiri kalastamise käigus, navigeerimisvea või 
tähelepanematuse tõttu. Salakauba üle piiri toimetamised on kasvanud 9,5%. Kokku toimetati 
salakaupa üle piiri 220 korral (2012. aastal 201). Ebaseaduslikult ületati salakaubaveo eesmärgil piiri 
34.  korral (2012. aastal 41). Välispiiri maismaapiiri osa on elektroonilise ja tehnilise valvega kaetud ca 
54% ulatuses.  

Isikute piiriületuste arv on tõusnud 11,4% võrreldes 2012. aastaga. 2013. aastal ületas maismaapiiri 
5 823 162 isikut (2012. aastal 5 210 725 isikut), mis teeb 71% kõikidest välispiiri ületajatest. Samuti 
on tõusnud merepiiri piiriületuste arv 23%. Enim piiriületusi toimus läbi Narva maanteepiiripunkti, 
kus kontrolliti 3 588 883 piiriületajat, mis teeb 44,1% kõikidest välispiiri ületajatest. Kõige suurem 
tõus isikute piiriületuse osas (68,7%) on  Narva jalakäijate sillal (331 100 isiku võrra). Piiriületajate 
arvu suur kasv on Narva jalakäijate sillal tingitud peamiselt Eesti elamisloaga piiriületajatele 
reisidokumenti piiriületuse templijäljendi löömise lõpetamisest. 

Võrreldes 2012. aastaga näitas varjupaigataotlejate arv 2013. aastal tõusutendentsi. Kui 2012. aastal 
esitati kokku 77 esmast taotlust, siis  2013. aastal on Eestile esitatud 97 esmast varjupaigataotlust.  
Kuna viimastel aastakümnetel on sisserändesurve ELi pidevalt suurenenud, on järk-järgult kasvanud 
ka ebaseaduslikud piiriületused Eestisse. Möödunud aastal see siiski vähenes - kui 2012. aastal peeti 
kinni 293 ebaseaduslikult sisserännanud välismaalast, siis mullu oli nende arv 267.  

Kuritegude lahendamise määr (aasta jooksul kohtueelses menetluses lahendatud kuritegude osakaal 
samal aastal registreeritud kuritegudest) oli 2013. aastal 52,6%. 2003. aastal oli see politsei andmetel 
38%.  

Vähenenud on vangide ja kriminaalhooldusaluste arv: kui 2006. aastal oli 321 kinnipeetavat ja 587 
kriminaalhooldusalust 100 000 elaniku kohta, siis 2012. aasta lõpuks 262 kinnipeetavat ning 526 
kriminaalhooldusalust 100 000 elaniku kohta. Kuid kinnipeetavate arv on jätkuvalt liiga kõrge. 

Eesti kuritegevuse probleemiks on kõrge korduvkuritegevuse määr. Esimesel vanglast vabanemise 
järgsel aastal paneb uue kuriteo toime 38% isikutest. Olulise osa kuritegudest panevad toime samad 
inimesed, selle taga on eelkõige sõltuvusprobleemid.  
  



48 

 

Eesmärk ja mõõdikud 

Tagada inimeste ja vara suurem turvalisus ning Eesti põhiseaduslik kord, sisemine rahu ja stabiilsus. 

Mõõdik Algtase  
[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

Ebaloomulikul teel157 
hukkunute arv  

Allikas: 
Siseministeerium 

Vastutajad: SIM (SOM, 
MKM) 

598 

(2013) 

[575 (2013)] 

480 453 428 405 

Transparency 
International 
korruptsiooni 
tajumise indeksi 
väärtus158 

Allikas: 
Justiitsministeerium 

Vastutajad: JUM (SIM) 

68 

(2013) 

[ 64 (2013)] 

68 70 70 72 

Kuriteoohvriks lange-
nud elanike osakaal159 

Allikas: 
Justiitsministeerium 

Vastutajad: JUM (SIM) 

10% 

(2013) 

[ Vähem kui 
12% (2013)] 

 

Vähem kui 10% Vähem kui 10% Vähem kui 9% Vähem kui 9% 

Keskmised 
arvestuslikud 
menetlusajad 
kriminaal-, tsiviil-, 
väärteo- ja 
haldusasjade 
menetlemisel160 

Allikas: 
Justiitsministeerium 

Vastutaja: JUM 

Tsiviilasjades 
168 päeva,  

kriminaalasjade 
üldmenetluses 

kriminaalasjades 
330 päeva, 

väärteoasjades 
62 päeva; 

Haldusasjades 
keskmiselt 157 

päeva. Harju 
Maakohtu 

tsiviilasjades - 
160 päeva, 

kriminaalasjade 
üldmenetluses 

178 päeva, 
väärteomenetlus

es 48 päeva. 

(2013) 

[Tsiviilasjades 
160 päeva, 

haldus-asjades 
120 päeva, 

üldmenetluses 
kriminaal-

asjades 300 

Harju Maakohus - 
tsiviilasjades 135 

päeva, 
menetluskulud 

100 päeva; 
kriminaalasjade 
üldmenetluses 

190 päeva, lühi-, 
käsk- ja 

kokkuleppemene
tluses 60 päeva ja 
väärteomenetlus

es 60 päeva; 

Tartu Maakohus - 
tsiviilasjades 165 

päeva , 
menetluskulud 

100 päeva, 
kriminaalasjade 
üldmenetluses 
190 päeva ja 

lihtmenetluses 
60 päeva ja 

väärteomenetlus
es 60 päeva. 

Harju ja Tartu 
maakohtutes ei 

Maakohtutes  -
tsiviilasjades 135 

päeva, 
menetluskulud 

100 päeva; 
kriminaalasjade 
üldmenetluses 

190 päeva, lühi-, 
käsk- ja 

kokkuleppemene
tluses 60 päeva ja 
väärteomenetlus

es 60 päeva. 
Menetlused ei 

kesta reeglina üle 
365 päeva;  

Halduskohtutes 
haldusasjade 
arvestuslik 
keskmine 

menetlusaeg - 
120 päeva ja 

reeglina ei kesta 
ükski menetlus 
üle 365 päeva 

Tsiviilasjades 
135 päeva, 

menetluskuludes 
- 100 päeva, 

kriminaalmenetl
use 

üldmenetluses 
190 päeva ja 

väärteomenetlus
es 60 päeva; 

üheski 
maakohtus 

üheski 
menetlusliigis ei 

kesta menetlused 
reeglina kauem 
kui 365 päeva; 

haldusasjades  - 
120 päeva ja 

reeglina ei kesta 
ükski menetlus 
üle 365 päeva 

Tsiviilasjades 
135 päeva, 

menetluskuludes 
- 100 päeva, 

kriminaalmenetl
use 

üldmenetluses 
190 päeva ja 

väärteomenetlus
es 60 päeva; 

üheski 
maakohtus 

üheski 
menetlusliigis ei 

kesta menetlused 
reeglina kauem 
kui 365 päeva; 

haldusasjades  - 
120 päeva ja 

reeglina ei kesta 
ükski menetlus 
üle 365 päeva 

                                                             
157 Tulesurm, liiklussurm, uppumine, surmaga lõppenud rünne, narkosurm, enesetapp, tööõnnetus. 
158 Hindamissüsteem muutus alates 2012. a. 10 palli skaalalt 100 palli skaalale. 
159 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis on indikaatori tasemed muutmata kujul 2014. a. 12%, 2015. a. 12%. Riigi 
eelarvestrateegias otsustati Justiitsministeeriumi ettepanekul 2014. a. ja 2015. a. sihttasemeid korrigeerida, kuna 
algtase 2012. a. on 8% ning turvalisus on aasta aastalt kasvanud. 
160 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis on indikaatori tasemed 2014-2015 muutmata kujul, mis puudutab 
väärteoasjade menetlust (70 päeva). Riigi eelarvestrateegias otsustati Justiitsministeeriumi ettepanekul väärteoasjade 
menetluse sihttasemeid korrigeerida, kuna lõppeesmärk 58 päeva on 2012. a. lõpuks juba saavutatud. 
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päeva, väärteo-
asjades 75 päeva 

(2013)] 

kesta menetlused 
reeglina üle 365 

päeva; 

Pärnu ja Viru 
Maakohus - 

tsiviilasjades - 
175 päeva, 

menetluskuludes 
100 päeva, 

kriminaalasjade 
üldmenetluses - 

280 päeva, 
kriminaalasjade 
lühimenetluses 

150 päeva, 
kokkuleppemene
tluses 25 päeva, 
käskmenetluses 

30 päeva ja 
väärteomenetlus

es 60 päeva ; 

Haldusasjad 
Tallinna 

Halduskohtus 
130  päeva ja 

Tartu 
Halduskohtus 
120 päeva ja 

reeglina ei kesta 
ükski menetlus 
üle 365 päeva 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Kohtumenetluse kiirendamise reform 

 Keskkriminaalpolitsei võimekuse suurendamine raskete kuritegude avastamisel ja 

kaitsepolitsei vastuluurevõimekuse suurendamine riigi julgeoleku tagamisel 

 Uue Tallinna vangla, arestimaja, väljasaatmiskeskuse ja taristu rajamine 

 Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsiooni 

allkirjastamine ja ratifitseerimine ning konventsiooni täitmiseks vajalike kohustuste täitmine 

 Tallinna kohtumaja rajamine 

 Riigikaitse arengukava 2013-2022 mittesõjalise osa elluviimine vastavalt riigi 

eelarvestrateegia võimalustele 

 Läbi uute ennetusprojektide  saavutatakse suurem mõjusus  süütegude ennetamiseks 
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12.Kultuur ja sport 
 

12.1. Kultuur 

Kultuuri valdkonnas on oluline tagada kunstide toetamise ning Eesti kultuuri tutvustamise kaudu 
mitmekülgse kultuurielu toimumine, vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säilitamine ja 
vahendamine. 

Teatrikultuur on Eestis jätkuvalt tugev. Lavastuste arv suurenes aastaga 5,6% ja 2012. a anti kokku 
5769 etendust. 2012. aastal saavutati viimaste aastate kõrgeim näitaja teatrikülastustes– kokku 
külastas teatrietendusi aasta jooksul 1,14 mln inimest, võrreldes eelmise aastaga on vaatajate arv 
suurenenud 14%. 

Alates 2010. aastast on  muuseumikülastuste arv olnud tõusvas trendis, jõudes 2012. aastal 3,04 
miljoni külastuseni, mis ületas 2010. aastat 24% võrra. Suurenenud on muuseumis käivate 
väliskülastajate arv. Samuti on muuseumide tegevus muutunud aktiivsemaks, näiteks kasvas aastaga 
näituste üldarv viiendiku võrra.  

2013. aastal linastus Eestis 44 filmi, neist 7 täispikka mängufilmi. Juba mitmel aastal on Eesti filmide 
osakaal kinokülastusest olnud küllaltki hea - 6% ümber. Samas on maakinodes probleeme 
suutlikkusega välja vahetada filmi näitamise tehnika digitaalprojektorite vastu, mis toob kaasa selle, et 
peatselt ei ole filmi, sh Eestis toodetud looming, regionaalselt kättesaadav, mistõttu on valdkonna 
edasiseks arenguks vaja lähiaastail pöörata tähelepanu Eesti maakinode varustamisele kaasaegsete 
digiprojektoritega. Rahvakultuuri säilitamise seisukohast on oluline rahvakultuuri harrastajate arv161, 
mis on võrreldes 2012. a suurenenud 2666 inimese võrra, 2013. a osales alaliselt tegutsevates 
kollektiivides  87 476 harrastajat. Rahvakultuuriharrastajate arvu tõusule on enim kaasa aidanud suur 
huvi 2014. aasta suvel toimuva laulu- ja tantsupeo vastu. 

2013. aasta alguse seisuga oli kaitstavaid kultuurimälestisi 26 578.  Avariilises või halvas seisukorras 
olevate arhitektuurimälestiste osakaal on võrreldes eelmise aastaga paranenud 0,8% võrra, kui 2012. 
aastal oli hinnanguliselt 27,8% arhitektuurimälestistest väga halvas või avariilises seisundis, siis 2013. 
aastal on see langenud 27%ni.  

Elanike arvu vähenemine ja mobiilne infotehnoloogia ning muutunud lugemisharjumused on 
kasvatanud rahvaraamatukogu e-teenuste kasutamist (nt e-kataloogist otse Rahvusraamatukogu 
digitaalarhiivi täistekstide lugemine), kuid vähendanud kojulaenutuste arvu. 2012. aastal oli 
laenutuste arv rahvaraamatukogudest 11,69 miljonit, mis on vähem kui viimasel kolmel aastal. 
Väikestest tiraažidest tulenev hinnatõus ja aastaid samas suurusjärgus komplekteerimiseelarve 
võimaldab osta väljaandeid vaid ühe eksemplari, tekitades pikad järjekorrad ja kahandades  
laenutuste arvu. 

Eestis väljaantavate raamatute ja brošüüride nimetuste arv on 2013. aastal küll mõnevõrra väiksem, 
kui 2012. aastal (2012 – 3971), kuid ületatud on soovitud sihttase. Kokku anti 2013. aastal välja 3887 
uut trükist, millest suurema osa ehk 3030 moodustasid eestikeelsed raamatud. Eesti keelest teistesse 
keeltesse tõlgitud teoste arv on eelmise aastaga võrreldes nähtavalt kasvanud - 2013. aastal tõlgiti 
teistesse keeltesse 49 teost, mis on 14 teost rohkem kui 2012. aastal. 

Muusikavaldkond on nii ettevõtete ja asutuste (1495), valdkonnas töötajate (5800) kui ka 
kontserdikülastuste arvu (2 miljonit külastust aastas) poolest mahukaim kultuurivaldkond, mille 
juures on eriti tähelepanuväärne Eesti muusika ja muusikute rahvusvaheline tuntus ja potentsiaal  - 
Arvo Pärt on Bachtrack Stats 2013 andmetel jätkuvalt maailmas enim esitatud elav helilooja, samuti 
võimaldab voogedastusteenuste üha laialdasem levimine eesti kollektiividel üha suurema 
rahvusvahelise publikuni jõuda.  

Kujutava kunsti valdkond on lähiaastatel teinud läbi jõulise arengu, peale on kasvanud uus, end 
rahvusvaheliselt positsioneeriv kunstiprofessionaalide põlvkond, kunstituru ekspordivõime on 
paranenud. Riik toetab valdkonna rahvusvahelistumist ja kohalikku konkurentsivõime kasvu läbi 

                                                             
161

 Rahvakultuuriks peetakse pärimuskultuuri, mille alla kuuluvad rahvamuusika ja –tants, samuti teater, folkloor jm 
rahvusliku identiteedi seisukohast olulised tegevused 
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programmi Kunstigaleriid, samuti on prioriteediks Eesti osalemine rahvusvahelises kunstielus nii 
Eestis toimuvate sündmuste nähtavuse tõstmise kui Eesti kunstnike osalemise kaudu välisprojektides. 

Arhitektuur ja disain moodustavad olulise osa loomemajandusest aidates kaasa riigi majanduskasvule 
ehitussektoris, luues laiemat majanduslikku ja sotsiaalset lisaväärtust kvaliteetsete ja loovate 
lahendustega.  

 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Tagada eesti kultuuriruumi elujõulisus eesti rahvuse ja kultuuri kestmiseks ja arenguks läbi aegade. 

Mõõdik Algtase 

[Sihtase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

Kultuuriministeeriumilt 
tegevustoetust saavate teatrite 
külastuste ja lavastuste arv 

Allikas: Kultuuriministeerium 

Vastutajad: KUM (MKM) 

1,14 mln 
külastust 

[0,9 mln 
(2012)] 

487 

lavastust 

[400 

(2012)] 

1 

450 

1 

450 

1 

465 

1 

465 

Muuseumikülastuste arv, mln 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: KUM (HTM, SIM, MKM, 
PÕM) 

3,04 

(2012) 

[2,3 

(2012)] 

2,9 2,9 3 3 

Rahvaraamatukogude laenutuste arv 
(mln) 162 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: KUM (HTM, SIM, MKM) 

11,69  
(2012) 

[12,2 

(2012)] 

12,3 12,3 11,5 11 

Rahvakultuuriharrastajate arv 

Allikas: Kultuuriministeerium 

Vastutajad: KUM (HTM, SIM, MKM) 

87 476 

(2013) 

[ 84 500 

(2013)] 

85 000 85 000 85 000 85 000 

Avariilises või halvas seisukorras 
olevate arhitektuurimälestiste 
osakaal, %163 

Allikas: Kultuuriministeerium 

Vastutajad: KUM (HTM, SIM, MKM) 

27 

(2013) 

[30,2 

(2013)] 

27 27 25 25 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Loomemajanduse arenguks soodsate tingimuste loomine 

 Kultuuripärandi koordineeritud massdigiteerimine ja digitaalsena kättesaadavaks tegemine 

 Alustatakse süsteemi loomist kooliõpilaste tasuta osalemiseks muuseumide 

haridusprogrammides ning kõigisse riigimuuseumidesse ning riigi sihtasutuse 

                                                             
 
163

 Alates 2012. a on kinnitatud ühtne hindamismetoodika ehitismälestiste inspekteerimisel. Enne 2011 aastat on 
indikaatori andmed ebaühtlased, kuna kõiki ehitismälestisi polnud inspekteeritud ega andmeid tehnilise seisundi 
kohta kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse. 
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muuseumidesse, kes kasutavat riigile kuuluvat muuseumikogu, 8-aastastele ja noorematele 

lastele tasuta sissepääsu tagamine 

 Uue sundeksmplaride seaduse koostamine. Rahvusraamatukogu arendab välja  

sundeksemplaride loovutuskeskkonna kirjastajatele ja tasuta e-raamatute kättesaadavaks 

tegemise Rahvusraamatukogu portaali Digar kaudu ning töötab välja e-raamatute 

laenutushüvitise süsteemi 

 Rahvaraamatukogude seaduse muutmine, mille käigus täpsustatakse riigi ja kohaliku 

omavalitsuse rolle rahvaraamatukogude tegevuse korraldamisel ning rahastamise põhimõtted 

 Muinsuskaitseseaduse muutmine ja rakendamisest tulenev administratiivne 
ümberkorraldamine, mille tulemusel kasvab mälestise omanike ja avalikkuse motivatsioon 
kultuuripärandit hoida ja hooldada 

 Kultuuriministeeriumi haldusala muuseumidevõrgustiku ümberkorraldamise jätkamine 

12.2. Sport 

Rahvatervise edendamiseks peavad olema loodud kehalist aktiivsust soodustav keskkond ja toetav 
infrastruktuur. Sportimisvõimaluste kättesaadavus on viimastel aastatel paranenud, kuid 
olemasolevad lähiliikumis- ja sportimispaigad ei kata veel täielikult ühiskonna vajadusi.  

Eesti Spordiregistri (ESR) andmetel on Eestis 08.01.2014. seisuga 3 448 kutsetunnistusega treenerit 
ning 2 186 spordiorganisatsiooni: 1 989 spordiklubi, 114 spordiühendust, 63 spordialaliitu, 19 
maakonna ja linna spordiliitu ja 1 rahvuslik olümpiakomitee. Lisaks on EHIS-es registreeritud veel ka 
298 spordikooli (EHIS-es kinnitatud spordi valdkonna õppekava omavad huvikoolid). Harrastajate arv 
on viimastel aastatel Eestis kasvanud. Spordiklubidesse kuulub 31.12.2012. seisuga 130 839 
spordiharrastajat (ca 10 % elanikkonnast), sh 76 066 kuni 19-aastast noort. ESR  andmetel on 2014. 
aasta alguses Eestis ligikaudu 2 400 spordiobjekti ja liikumispaika. 

Liikumisharrastusega (2 x nädalas a 30 min) tegeleb 2012. aasta Tervise Arengu Instituudi andmetel 
35,6% Eesti elanikkonnast (2006 – 30,4 %, 2008 - 34,7%, 2010 - 36,3%). 2013. aasta sügisel Ühendus 
Sport Kõigile poolt läbiviidud uuringu kohaselt on regulaarselt liikuvate inimeste osakaal 39%. 
Liikumisharrastuse kasvule peaks märkimisväärselt kaasa aitama ka 2014. aastal korraldatav 
liikumisaasta. 

Eesti on olnud edukas rahvusvaheliste suurvõistluste korraldaja. Viimastel aastatel on Eestis 
toimunud mitmete spordialade Euroopa ja maailmameistrivõistlused. Järgnevateks aastateks on 
Eestile antud juba korraldamisõigus järgmisteks võistlusteks: kergejõustiku U23 EM 2015, jalgratta 
maanteesõidu EM 2015, iluuisutamise juuniorite MM 2015 ning laskmise EM 2016. Eesti sportlased 
võidavad rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt keskmiselt üle 120 medali aastas. 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Loodud on kehalist aktiivsust soodustav keskkond ja toetav infrastruktuur. 

Mõõdik Algtase 

[ Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

      

Liikumisharrastusega 
regulaarselt tegelevate inimeste 
osakaal 16-64-aastaste 
vanusgrupis, % 

Allikas: Eesti Tervisearengu 
Instituut (Eesti täiskasvanud 
rahvastiku tervisekäitumise 
uuring) 

Vastutajad: KUM 

35,6 

(2012) 

[37 

(2012)] 

45 45 45 46 

Spordiklubides sporti 
harrastavate noorte (kuni 19-
aastased) osakaal kogu 

28,4 

(2012) 
26,5 26,5 27 28 
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vanusegrupist, % 

Allikas: Eesti Spordiregister 

Vastutajad: KUM 

[25,5 

(2012)] 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Korrastada sportlaste, treenerite ning kohtunike tasustamise süsteemi. Prioriteediks on 
noortespordile, seda eelkõige 5-7 taseme noortetreenerite töötasu küsimuse lahendamine 

 Vastavalt riigi eelarvestrateegia võimalustele  on vajalik suurendada ujumise algõpetuse 
programmi toetuse mahtu, et tagada kõigile I kooliastme 2. klassi lastele programmi 
kättesaadavus täismahus   

 

13. Riigivalitsemine 

13.1. Demokraatia ja kaasamine 

Üha enam väärtustatakse heategevuse rolli nii sotsiaalse kapitali kasvatamisel kui otsese sotsiaal-
majandusliku panusena riigi arengus, mis moodustab arvestatava osa sisemajanduse kogutoodangust. 

Kolmanda sektori rollil on endiselt kasvuruumi ning kitsaskohtadeks on ühenduste teenuste 
osutamise suutlikkus, tegutsemisvõime ja majanduslik elujõulisus, kuid kodanikuühendused on juba 
muutunud tugevamateks ja oskuslikumateks ning tegelevad üha enam majandustegevuse kaudu 
omatulu teenimisega, osutavad avalikke ja kogukonnateenuseid, käivitavad sotsiaalseid ettevõtteid 
jne. 

Poliitika kujundamises osalevad kodanikuühendused tunnetavad üha enam oma olulist rolli ühiskonna 
ees seisvatele probleemidele parimate lahenduste leidmises, täpsemalt ka õigusaktide ja 
poliitikadokumentide ning nende ettevalmistamise kvaliteedi parandamises. Kodanikuühendustega 
teeb koostööd 24% KOV-idest, 31% maavalitsustest ja 17% ministeeriumi ametnikest164, kuid 
puuduvad kriteeriumid kaasamise kvaliteedi hindamiseks. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Kodanikualgatuse ja osalusdemokraatia edendamine kodanikeühenduste ja avaliku võimu koostöös. 

Mõõdik Algtase 
[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Elanikkonna 
mitteinstitutsionaalse 
ühiskondlik-poliitilise 
osaluse määr, % 

Allikas: Euroopa 
Sotsiaaluuring ja 
Kodanikualgatuse 
institutsionaliseerumise 
uuring. 

Vastutaja: SIM 

15,5 

(2012) 

 

[6165 (2012)] 

x 17 x 17,5 

13.2. Riigireform 

Riigivalitsemise ühtse ja tõhusa toimimise eelduseks on erinevate tasandite ja üksustevaheline 
koostöö. Muutunud majandusolukord ning vähenenud eelarvelised vahendid on loonud vajaduse 

                                                             
164  „Kodanikualgatuse institutsionaliseerumine Eestis 2009/2010“. TLÜ Kodanikeühiskonna uurimus- ja 
arenduskeskus, 2010. 
165 Sihttase seatud Riigi eelarvestrateegias 2012-2015, kuid metoodika käesolevas eelarvestrateegias uuendatud 
vastavalt 2014.aasta jaanuarikohtumiste kokkulepetele, seega sihttase ei ole võrreldav. 
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efektiivseks teenuste osutamiseks. Riigivalitsemise olulisemate probleemidena võib tuua 
ministeeriumide tegevuste killustatust ja kohati puudulikku koostööd kesksete eesmärkide 
saavutamisel. Samuti kasutatakse vähe mõjude analüüsi otsuste tegemisel ning poliitikate 
planeerimisel ja rakendamisel166. 

Kohalike omavalitsuste arendus- ja haldusvõimekus on ebaühtlane ning nende praegune vähene 
regionaalne koostöö ja riigi regionaalhalduslik killustatus muutub üha suuremaks probleemiks 
mitmete eluvaldkondade arendamisel ja avalike teenuste osutamisel, mistõttu soodustatakse kohalike 
omavalitsuste koostööd. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Riigivalitsemise ühtse toimimise parandamine kliendigruppide vajadustest lähtuva ja tõhusama 
avalike teenuste osutamise ning kvaliteetsema ja mõjusama poliitikakujundamise ja elluviimise kaudu. 

Mõõdik Algtase 
[Sihttase] 

Sihttase 
2015 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Valitsuse töö efektiivsus167 

Allikas: Institute for 
Management Development 

Vastutaja: Riigikantselei 

35,23 punkti ja 
4. koht 

(2013) 

[Koht viie 
parima hulgas 

on säilinud 
(2013)] 

Koht viie 
parima 

hulgas on 
säilinud 

Koht viie 
parima 

hulgas on 
säilinud 

Koht viie 
parima 

hulgas on 
säilinud 

Koht viie 
parima 

hulgas on 
säilinud 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Omavalitsusreformi kava väljatöötamine ja elluviimise alustamine 
 Riigi teenuskeskuste rajamise ettevalmistused 

 

14. Infoühiskond 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) on tänapäeval üks peamisi vahendeid mistahes 
majandus- ja eluvaldkonna konkurentsivõime tõstmisel ning inimeste heaolu tagamisel. See aga eeldab 
internetiühenduse olemasolu. 

2013. aastal oli 80% 16-74 aastatest Eesti elanikest internetiühendus (2010. aastal 68%), EL28 
keskmine 70% 2010. aastal ja 79% 2013. aastal.2 Suurenenud on 16-74. aastaste arv, kes kasutavad 
internetti vähemalt kord nädalas, 71% 2010. aastal ja 77% 2013. aastal, EL28 keskmine 65% 2010. 
aastal ja 72% 2013. aastal.168  Noorte seas on internetikasutus peaaegu 100% ning kasutamise määr 
on kiirelt kasvanud ka vanemaealiste hulgas. Näiteks kui 2007. aastal kasutas internetti 32% 55-64 
aastastest elanikest, siis 2013. aastal juba 63%. Kõige enam kasutatakse internetti Skandinaavia 
maades: Island (96%), Holland (95%), Norra (94%), Rootsi (93%) Taani (93%) ja Soome (89%).169 
Suureneb nende inimeste osakaal, kes tellivad interneti vahendusel kaupu või teenuseid isiklikuks 
otstarbeks. 2013. aastal moodustas viimase kolme kuu jooksul isiklikuks tarbeks interneti kaudu 
kaupu või teenuseid tellinud isikute osatähtsus 16-74 aastaste Eesti elanike seas 16% (13% 2010. 
aastal). Võrdluseks EL28 keskmine vastav näitaja oli 31% 2010. aastal ja 38% 2013. aastal. Kõige 

                                                             
166 http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/uldinfo/organisatsioon/arengukava/2015-
2018%20arengukava%2028.02.2014.pdf 
167 Institute for Management Development (IMD) konkurentsivõime uuringu põhjal mõõdetava valitsuse töö 
efektiivsuse kuue indikaatori - avalike finantsvahendite juhtimine, õiguskeskkonna piirangud ettevõtluse 
konkurentsivõimele, valitsuse poliitikate paindlikkus muutuste suhtes, valitsuse otsuste elluviimine, valitsuse 
poliitikate läbipaistvus, bürokraatia ettevõtluse takistusena - punktide kogusumma ja Eesti keskmine koht Euroopa 
Liidu liikmesriikide hulgas. 
168 Eurostat. 
169 Eurostat.  

http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/uldinfo/organisatsioon/arengukava/2015-2018%20arengukava%2028.02.2014.pdf
http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/uldinfo/organisatsioon/arengukava/2015-2018%20arengukava%2028.02.2014.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00091
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00134
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enam kasutatakse e-kaubanduse võimalusi Suurbritannias (71%), Taanis (65%) ja Saksamaal 
(60%).170  

Internetile juurdepääsul ja interneti kasutamisel on oluline lairibatehnoloogia, mis pakub kasutajatele 
võimalust edastada kiiresti suuri andmekoguseid ning on uudsete teenuste, e-äri, e-valitsuse ja e-õppe 
arendamiseks vajalik. 2012. aastal mooduasts Eestis 100Mbit/s või suurema kiirusega interneti 
kasutamise osakaal 3,6%. Väljakutseks on lairibaühenduste kiiruste tõstmine ning maapiirkondades 
kättesaadavuse tagamine, kus elanikel, asutustel ja ettevõtjatel sageli puuduvad tiheasutuspiirkonnaga 
võrreldes samaväärsed võimalused elektroonilise side ja infoühiskonna  teenuste kasutamiseks.  

Eesti e-valitsuse areng, eriti avaliku sektori e-teenuste väljatöötamine ning nende kasutuselevõtt 
kodanike ja ettevõtjate poolt on olnud märkimisväärne.  Näiteks 2011. aastal esitas majandusaasta 
aruande riigile elektroonselt 98,2% ettevõtjatest. Seevastu esitati 2012. aastal kõigist 
tuludeklaratsioonidest 95% elektroonselt 171  ning 90% tööealistest inimestest sooritab oma 
pangatehingud veebi kaudu.172 Nii kodanikud kui ka ettevõtjad leiavad, et avaliku e-teenused aitavad 
neil säästa raha ja aega ning on avalike teenustega üldiselt rahul. 2012. aastal väljendas e-teenustega 
rahulolu 76% ettevõtjatest ja 67% kodanikest.173 Nii avaliku kui ka erasektori e-lahendused on 
pälvinud rahvusvaheliselt tähelepanu ja loonud aluse Eesti kui eesrindliku e-riigi kuvandile.  

Eesti on jätkuvalt maailmas interneti vabaduse ja avatuse poolest esirinnas. 2011-2012 oli Eesti kõige 
vabama internetiga riik (järgnevad Ameerika Ühendriigid, Saksamaa, Austraalia, Ungari jt) ning 2013. 
aastal Islandi järel teine.174  

Eesmärk ja mõõdikud 

Eestis on loodud hästi toimiv keskkond IKT laialdaseks kasutamiseks ja nutikate lahenduste 
loomiseks, mis on seeläbi tõstnud majanduse konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja riigivalitsemise 
tõhusust.175 

 

Mõõdik Algtase 

[Sihttase] 

Sihttase 2015 Sihttase 2016 Sihttase 2017 Sihttase 2018 

Interneti mittekasutajate 
osakaal 16–74-aastaste Eesti 
elanike seas, % 

Allikas: Statistikaamet  

Vastutajad MKM  

18 (2013) 

[osakaal 
väheneb 
(2013)] 

14 12 10 8 

100 Mbit/s või suurema 
kiirusega interneti 
kasutamise osakaal, % 

Allikas: Digital Agenda 
Scoreboard 

Vastutajad: MKM 

3,7 (2013) 

[osakaal 
suureneb 
(2012)] 

7 10 15 20 

Rahulolu avalike teenuste 
kvaliteediga, %: 

a) 16–74-aastaste 
elanike hulgas 

b) ettevõtjate hulgas 

Allikas:  MKM ITAO uuring 

a) 67 

b) 76 

(2012) 

[a) osakaal 
suureneb 

b) osakaal 

a) 73 

b) 80 

a) 76 

b) 82 

a) 79 

b) 84 

a) 83 

b) 86 

                                                             
170 Eurostat.  
171 Maksu ja Tolliamet, Tuludeklaratsiooni esitas elektroonselt 95% maksumaksjatest 
172 Statistikaamet. 
173 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi „Avalike teenuste korraldamise roheline raamat“ (2013). 
174 Freedom on Net 2012.  
175 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 üldeesmärk (18.11.2013 Valitsuse korraldus nr 509).  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00067
http://www.emta.ee/index.php?id=34149&tpl=1026
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2012
https://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/valitsus/arengukavad/majandus-ja-kommunikatsiooniministeerium/Eesti%20info%C3%BChiskonna%20arengukava%202020.pdf
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Vastutajad: MKM 
suureneb 

(2012)] 
 

IKT- spetsialistide osakaal 
koguhõives, %176 

Allikas: ITL uuring 

Vastutaja: MKM, HTM 

3 (2012) 

[-] 
 

- 3,5 - 4,1 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 
 Uute ning uuenduslike e-teenuste loomist ja rakendamist toetava ühtse teenusruumi loomine 

 

  

                                                             
176 Eesti infoühiskonna arengukava 2020 üldeesmärgi indikaator – lisatud esmakordselt riigi eelarvestrateegiasse 
2014. aastal. 
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FISKAALRAAMISTIK 
Eelarvestrateegia ja selle fiskaalraamistik lähtub Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadisest 
majandusprognoosist, prognoosiga saab tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel177. Lisas 1 on 
esitatud majandusprognoosi põhinäitajad.  

2014. aasta märtsis jõustus uus riigieelarve baasseadus, mille eesmärgiks on õiguslike aluste loomine 
ja põhinõuete kehtestamine Eesti majandusliku ja rahandusliku pikaajalise jätkusuutlikkuse 
tagamiseks. Ühtlasi võetakse siseriiklikusse õigusesse üle Euroopa Nõukogu direktiiv 2011/85/EL 
liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuete kohta. Seadusega kehtestatakse eelarvepositsiooni 
reeglid, mille kohaselt tuleb riigieelarve koostada selliselt, et valitsusektori struktuurne 
eelarvepositsioon oleks vähemalt tasakaalus. Keskvalitsuse juriidilistele isikutele kehtestatakse 
nõuded põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse kohta eesmärgiga aidata kaasa valitsussektori178 
struktuurse tasakaalu saavutamisele. Järgneval neljal aastal jätkatakse eelarvestrateegia kohaselt 
baasseaduse nõuetele vastava alalhoidliku eelarvepoliitikaga ning eelarve kulud planeeritakse 
vastavalt võimalustele. 

Vabariigi Valitsuse fiskaalpoliitika eesmärgid 

Valitsuse eelarvepoliitika põhieesmärk on toetada makromajanduslikku stabiilsust läbi turgude 
paindlikkuse ja efektiivsuse ning ohjata majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske. 
Valitsuse keskpika perioodi eelarvepoliitika eesmärgiks on vähemalt valitsussektori 
struktuurne tasakaal, mis vastab riigieelarve baasseaduse, Maastrichti lepingu ning Stabiilsuse ja 
kasvu pakti nõuetele. 

Valitsuse eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. 
Sihiks on, et eelarvepoliitilised otsused toetavad maksimaalselt makromajanduslikku stabiilsust, 
ohjavad majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske ning parandavad majanduse 
kasvupotentsiaali ja tööhõivet. Tulevaste majanduslangustega toimetulekuks peab olema tagatud 
piisavate reservide olemasolu ja paindlikkus eelarves tulude ja kulude struktuuri muutmiseks. 

Eelarvepoliitilised otsused langetatakse üheaegselt (st vaid eelarve(strateegia)protsessis), otsused 
on jätkusuutlikud (arvestatakse otsuste pikaajalist mõju), maksimaalselt valdkonnapoliitikaid ja 
muude valitsussektori tasandite tegevust arvestavad ning kõiki rahastamisallikaid (lisaks 
maksutuludele ka EL toetuste, kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse kvoodi müügitulu jms) ühtselt 
käsitlevad. 

Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk 

Valitsus jätkab range eelarvepoliitikaga ning keskpika perioodi eesmärgiks on vähemalt 
valitsussektori eelarve struktuurne tasakaal ning enamikel aastatel struktuurne ülejääk. 
Selliselt seatud eesmärk on kooskõlas Majandus- ja rahaliidu stabiilsuse, koordineerimise ja juhtimise 
lepinguga (Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union) ning 
2014. aasta märtsis jõustunud uue riigieelarve baasseadusega. Eelarvepositsiooni planeerimine 
ülejäägilisena aitab kaasa eelarve pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisele. 

Eesti täitis struktuurse eelarveülejäägi eesmärki kuni globaalse majanduskriisini, kuid aastal 2008179 
langes valitsussektori eelarvepositsioon struktuursesse defitsiiti. Alates aastast 2009 on Eesti 
valitsussektor uuesti struktuurses ülejäägis. 2014. aastal eelarvepositsioon küll halveneb, kuid jääb 
struktuurselt siiski 0,1%ga SKPst ülejääki. Struktuurse ülejäägi vähenemise võrreldes 2013. aastaga 
tingib nii sotsiaalkindlustusfondide kui keskvalitsuse positsiooni halvenemine. Järgnevatel aastatel on 

                                                             
177

http://www.fin.ee/majandusprognoosid  
178

 Valitsussektor hõlmab avaliku sektori asutusi, keda ei loeta turutootjateks ja keda finantseeritakse peamiselt 
maksete abil, mida teevad teistesse sektoritesse kuuluvad üksused. Valitsussektor jaguneb kolmeks allsektoriks: 
1) keskvalitsus -  riigieelarvelised asutused ning riigi asutatud sihtasutused, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja 
äriühingud 
2) kohalikud omavalitsused – kohaliku omavalitsuse tasandi asutused 
3) sotsiaalkindlustusfondid – Haigekassa ja Töötukassa 
179

 Hilisemate ümberhindamiste tõttu on viimaste andmete alusel struktuurne defitsiit ka aastatel 2006 ja 2007. 

http://www.fin.ee/majandusprognoosid
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eesmärgiks seatud 0,2%ne struktuurne ülejääk va. 2016. aastal, mil on oodata tasakaalus 
eelarvepositsiooni. 

Eesmärkide saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäägini 2017. aastal, mis 
võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. Eelarveaasta kestel 
hoidutakse positiivsete lisaeelarvete koostamisest, võimalik maksutulu ülelaekumine 
suunatakse reservidesse. 

Maksukoormuse eesmärk 

Valitsuse eesmärk on hoida maksukoormus viimase majanduskriisi eelsel tasemel (ca 32% 
SKPst), vähendades tööjõuga seotud makse. 

2014. aasta maksukoormuseks kujuneb 32,4% SKPst. Perioodil 2014–2017 on maksukoormust 
vähendava mõjuga tulumaksu ja töötuskindlustusmakse määra langetamine ning maksuvaba tulu 
tõstmine, samuti kohustusliku kogumispensioni suuremad riigipoolsed sissemaksed omapoolsete 
maksetega jätkanuile. Maksukoormust suurendab eelkõige aktsiisimäärade tõstmine. Kokkuvõttes 
püsib maksukoormus 2014. aastaga võrreldaval tasemel jõudes 2018. aastaks 32,3%le SKPst. 
Tulevasest arengust on lähemalt juttu maksupoliitika, maksukoormuse ja maksukulude peatükis. 

Valitsussektori eelarvepositsioon 

2013. aastal vähenes valitsussektori eelarvedefitsiit 34 mln eurole ehk 0,2%le SKPst. Keskvalitsus ja 
kohalikud omavalitused lõpetasid aasta puudujäägiga vastavalt 0,1% ja 0,4% SKPst, sotsiaal-
kindlustusfondid olid ülejäägis 0,3% SKPst. Puudujääk vähenes tänu prognoositust paremale maksu-
laekumisele eelkõige juriidilise isiku tulumaksu osas. Samas jäi investeeringute maht väiksemaks ning 
tagasihoidlikumaks kujunesid ka näiteks vanemahüvitise ja muude sotsiaaltoetuste väljamaksed. 
Oodatust üle kahe korra suuremas puudujäägis olid kohalikud omavalitsused, mis oli tingitud eelkõige 
investeeringute suurenemisest, mida võib mh seostada valimistega möödunud aasta sügisel.   

2014. aasta eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,7%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi 
tekitajaks on keskvalitsus, põhjuseks riikliku pensionikindlustuse kulud, mis ületavad tulusid 2% 
võrra SKPst. Samuti suurendab riigieelarve defitsiiti saastekvootide müügist saadud tulude ning 
nendest vahenditest tehtud kulude (investeeringute) negatiivne suhe. 2015. aastal eelarvepositsioon 
küll pareneb, kuid jääb siiski 0,5%ga SKPst puudujääki, kuna tulude kasv jääb kulude kasvule alla, mh 
tööjõu maksukoormuse langetamise tõttu. Järgnevatel aastatel on oodata valitsussektori eelarve-
positsiooni pidevat paranemist ning jõudmist 2018. aastaks 0,5%se ülejäägini SKPst. 

Valitsuse eesmärk on alates 2009. aastast saavutatud valitsussektori struktuurselt tasandatud 
eelarveülejäägi hoidmine kogu perioodi jooksul (v.a 2016, mis on planeeritud tasakaalus). 2015. aastal 
on võetud eesmärgiks jõuda struktuurse ülejäägini 0,2% SKPst.  

Tabel 1 Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk aastatel 2014–2018 
 2014 2015 2016 2017 2018 
      

Valitsussektori struktuurselt tasandatud 
eelarvepositsioon (% SKPst) 

0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 

Valitsussektori eelarvepositsioon (% SKPst) -0,7 -0,5 -0,4 0,1 0,5 
Riigieelarve -0,4 -0,2 -0,1 0,4 0,7 

sh riiklik pensionikindlustus -2,0 -1,9 -1,8 -1,6 -1,3 
Muu keskvalitsus -0,3 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 
Sotsiaalkindlustusfondid 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 
Kohalikud omavalitsused -0,2 -0,2 -0,2 -0,3 -0,1 
Valitsussektori eelarvepositsioon (mln eurot) -135 -111 -78 13 136 
Riigieelarve -82 -48 -30 95 169 

sh riiklik pensionikindlustus -380 -397 -391 -375 -322 
Muu keskvalitsus -52 -56 -39 -38 -48 
Sotsiaalkindlustusfondid 35 28 27 37 51 
Kohalikud omavalitsused -37 -35 -36 -81 -35 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Joonis 1 Valitsussektori eelarvepositsioon 
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Allikas: Eesti Statistikaamet, Rahandusministeerium. 

Valitsussektori eelarve tsükliliselt tasandatud positsioon 

Majanduse maksimaalselt soovitava kogutoodangu taseme (ehk potentsiaalse SKP180) hindamiseks 
kasutab Rahandusministeerium tootmisfunktsiooni meetodit181. Selle alusel kasvas Eesti SKP aastatel 
2005–2007 oluliselt kiiremini kui majanduses olemasolevaid ressursse arvestades oleks kohane 
olnud, tekitades olulisi tasakaalustamatusi. Kriisieelsel perioodil võis Eesti majanduse jaoks pidada 
jõukohaseks ca 6% majanduskasvu, kuid tegelikkuses ulatus see kohati 10%ni. Kasv tugines nii kiirel 
välisraha sissevoolul kui ka kohalike majandusagentide üleüldisel optimismil, mis paisutas sise-
nõudluse oluliselt suuremaks kogutoodangust ja sissetulekutest. Ülemäärase nõudluse tulemuseks oli 
tavapärasest kuni 12% võrra suuremaks paisunud majanduse maht (ehk SKP lõhe182) 2007. aastal, 
millega kaasnes inflatsiooni kiirenemine, kaubandusbilansi jõuline halvenemine ning pinged majandu-
ses ressursside liigintensiivsest ja ebaefektiivsest kasutamisest, tuues kaasa nende hindade tõusu. 

Buumi tipul tekkima hakanud ebakindluse suurenedes vähenes järsult nõudlus tarbimis- ja 
investeerimiskaupade järele. 2008. aasta sügisel puhkenud globaalne finantskriis võimendas alanud 
majanduse tsüklilisest käitumisest tulenevat majanduslangust veelgi. Finantskriisi tulemusel vähenes 
järsult ka globaalne nõudlus, tekitades väliskaubandusmahtudes kuni kolmandikuni ulatuva languse. 
Selle tulemusena paisus Eesti negatiivne SKP lõhe 2009. aastal 11%ni SKPst. Majandustsükli 
pöördudes ja pärast väga kiiret kasvu 2011. aastal on ka negatiivne SKP lõhe oluliselt vähenenud, olles 
Rahandusministeeriumi hinnangul 2013. aastal umbes 1,5% potentsiaalsest SKPst. Käesoleva 
prognoosi kohaselt sulgub SKP lõhe 2016. aastal. 

Kuna globaalne finantskriis ning selle järellainetused on olnud märgatavalt suuremad majanduse 
tavapärasest tsüklilisest volatiilsusest, kaotasid riigid kriisi käigus tõenäoliselt osa tootmis-
potentsiaalist. Samadel põhjustel on ka Eesti majanduse kasvupotentsiaal lähiaastatel kriisieelsest 
väiksem. 

SKP lõhe alusel leitud hinnang183 Eesti valitsussektori eelarve tsükliliselt tasandatud positsiooni kohta 
näitab, et Eesti eelarvepoliitika karmistus 2013. aastal negatiivse SKP lõhe tingimustes (SKP tase on 
potentsiaalsest madalam) ja oli seetõttu protsükliline. Eesti eelarvepoliitika on lähiaastatel 
vastutsükliline, v.a 2016. aastal, mil SKP lõhe muutub positiivseks (SKP tase on potentsiaalsest 
kõrgem), kuid eelarvepoliitika lõdveneb ehk on protsükliline. Tuleb arvestada, et eelarvepoliitika osas 
lõpliku hinnangu andmisel peab lisaks eelarvepositsiooni muutusele hindama ka välisvahendite 
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 Potentsiaalne SKP – maksimaalne kogutoodangu (SKP) tase olemasolevaid tootmissisendeid kasutades (tööjõud, 
kapital, tootlikkus/oskused), mille korral ei tekitata ülemääraseid hinnatõususurveid.  

Potentsiaalne majanduskasv – potentsiaalse SKP muutumine ajas. Sõltub tootmissisendites toimuvatest muutustest. 
181

 SKP lõhe ja tsükliliselt tasandatud eelarvepositsiooni hindamise metoodikast võib lugeda Eesti 2004. aasta maikuu 
Konvergentsiprogrammi lisas 3. http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/20_scps/2003-
04/01_programme/ee_2004-05-13_cp_en.pdf  
182

 SKP lõhe – (ingl.k output gap) erinevus tegeliku SKP taseme ja potentsiaalse SKP taseme vahel. 
183

 Tsüklilise eelarve komponendi leidmiseks kasutatav poolelastsus on Euroopa Komisjoni poolt uuendatud metoodika 
järgi Eesti puhul 0,3, mis on sama kui varem kasutatud tulude elastsus (vt ka 
 http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2013/pdf/ecp478_en.pdf). 
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kasutamise muutuse mõju. Kuna viimased on eelarvepositsiooni osas neutraalsed – tulud on alati 
võrdsed kuludega – siis näiteks vahendite kasutamise kasv ei peegeldu eelarvepositsiooni muutuses. 
Samas majanduskriisi ajal stimuleerib see täiendavalt majandustegevust ning on oma olemuselt vastu-
tsükliline. 

Tabel 2 Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon (% SKPst) 

 2002–
2012 

2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

        1. SKP reaalkasv (%) 4,1 0,8 2,0 3,5 3,6 3,4 3,2 

2. Valitsussektori eelarvepositsioon - -0,2 -0,7 -0,5 -0,4 0,1 0,5 

3. Intressimaksed - 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 

4. Potentsiaalse SKP reaalkasv (%) 3,8 2,3 2,5 2,7 2,9 3,0 3,2 

4.a Kapitali panus pot. kasvu (%) 2,7 1,5 1,4 1,4 1,4 1,5 1,6 

4.b Tööjõu panus pot. kasvu (%) 0,2 0 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 

4.c Tootlikkuse panus pot. kasvu (%) 0,9 0,6 0,9 1,1 1,3 1,4 1,5 

5. SKP lõhe (output gap) 0,9 -1,5 -1,7 -0,7 0,2 0,8 1,0 

6. Tsükliline eelarve komponent - -0,5 -0,5 -0,2 0,1 0,2 0,3 

7. Tsükliliselt tasandatud eelarve-
positsioon (7)=(2)-(6) 

- 
0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 0,2 

8. Tsükliliselt tasandatud primaarne 
positsioon (8)=(7)+(3) 

- 
0,4 -0,1 -0,2 -0,2 0,0 0,5 

9. Eelarvepoliitika positsioon - Pro-
tsükl 

Vastuts Vastuts Pro-
tsükl 

Vastuts Vastuts 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

Joonis 2 Potentsiaalse SKP ja SKP lõhe areng (%) 

 
Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

Valitsussektori eelarve struktuurne positsioon 

Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon leitakse, kui nominaalsest positsioonist eemaldatakse 
lisaks majandustsükli mõjule ka ühekordsed ja ajutised tegurid, mis võivad eelarvepositsiooni 
“moonutada”. Ühekordseteks ning ajutisteks meetmeteks nimetatakse neid eelarvele olulist mõju 
avaldavaid meetmeid, mis omavad tsükliga kohandatud eelarvepositsioonile ainult ajutist ning 
mittekorduvat olulist mõju (suurusjärgus vähemalt ca 0,1% SKPst). Ehkki on määratletud üldised 
printsiibid, millest lähtuvalt liigitatakse meetme mõju ajutiseks, otsustatakse iga konkreetse juhtumi 
arvessevõtmine eraldi. 
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Valitsuse eesmärk on saavutada 2015. aastal struktuurne ülejääk 0,2% SKPst, 2016. aastal 
struktuurne tasakaal ning 2017. ja 2018. aastal struktuurne ülejääk 0,2% SKPst. 

Valitsussektori eelarvepositsiooni mõjutavad ühekordsed meetmed on toodud tabelis 4. 2013. aastal 
olid rahvusvaheliste heitmekvootide müügi tulud väiksemad kui nendega seotud investeeringute 
kulud ja ühekordsete meetmete mõju oli -0,2% SKPst. 2014. aastal jätkuvad heitmekvootidega seotud 
investeeringud, lisanduvad kogumispensioni kompenseerimismehhanismi mõju ja tavapärasest 
suuremad riigiettevõtete dividendid koos tulumaksuga. Meetmete mõju on sel aastal -0,3% SKPst. 
Heitmekvootidega seotud investeeringud jätkuvad ka perioodil 2015-2016, kogumispensioni 
kompenseerimine aastani 2017. Alates 2018. aastast ühekordsete tegurite mõju puudub. 

Kogumispensioni maksete peatamine 2009-2011 ja selle kompenseerimine 2014-2017 

1. juunist 2009. a kuni 31. detsembrini 2010. a olid riigipoolsed kogumispensioni sissemaksed 
peatunud. Soovijail oli avalduse alusel võimalik 2010. aastal jätkata omapoolsete sissemaksete 
tegemist. Erandina säilis 1954. aastal ja varem sündinutele võimalus jätkata 2010. aastast 
sissemaksete tegemist seni kehtinud 2% + 4% süsteemi järgi.  

2012. aasta 1. jaanuarist taastusid kohustusliku kogumispensioni maksed täies ulatuses.  

Nendele liitujatele, kes jätkasid 2010. aastal vabatahtlikult sissemaksete tegemist, kohalduvad 
aastatel 2014–2017 automaatselt maksemäärad 2% + 6%, mille kohaselt maksab liituja ise 2% ja riik 
6%. Kõnealustel isikutel on õigus esitada avaldus ka makse oma osa tõstmiseks 2%-lt 3%-le (sellisel 
juhul rakendub skeem 3%+6%). Isikutel, kes 2010. aastal vabatahtlikke sissemakseid ei jätkanud, oli 
samuti võimalus avaldus esitada ning selle alusel teha 2014. - 2017. aastal sissemakseid 3% + 6% 
süsteemi kohaselt. 

Tabel 3 Kogumispensioni maksete protsendid aastatel 2010–2018 

 1942-1954 1942-1954 1955-... 1955-... 

      jätkan ei jätka jätkan ei jätka 

2010 2+4 0 2+0 0 

2011 2+4 1+2 2+2 1+2 

2012-2013 2+4 2+4 2+4 2+4 

2014-2017 2+4 2+4 2+6 2+4 

2014-2017 soovi korral - 3+6 3+6 3+6 

2018 2+4 2+4 2+4 2+4 

Allikas: www.pensionikeskus.ee 

Rahvusvaheliste heitmekvootide müügi tulud ja tuludega seotud investeeringute kulud 

Heitmekvootide puhul on arvestatud vaid Kyoto kliimakokkuleppe alusel määratavate heitme-
kvootidega, mille kauplemisperiood kestis kuni 2012. aasta lõpuni. Tulud nende müügist laekusid 
perioodil 2010-2013 ja investeeringud jäävad aastatesse 2011-2016. 

Riigiettevõtete dividendid 

Ühekordsena võib tõlgendada tavapärasest oluliselt suuremat meedet, millel on oluline mõju 
eelarvepositsioonile. Riigiettevõtete dividendid on ühekordsete meetmete all kajastatud vaid siis, kui 
dividendide suhe SKPsse ületab eelneva kolme aasta keskmist taset ja on vähemalt 0,1% SKPst. Sel 
juhul arvestatakse ühekordseks meetmeks keskmist taset ületav dividendisumma koos tulumaksuga.  
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Tabel 4 Ühekordsed meetmed ja nende mõju 2013–2018  (mln eurot) 

 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
       

Tulud rahvusvaheliste heitmekvootide (AAU) 
müügist 

18      

Rahvusvaheliste heitmekvootide (AAU) kulud 
-50 -53 -42 -10   

Riigiettevõtete dividendid (osakaal SKPst, mis 
ületab eelneva kolme aasta keskmist ja on 
vähemalt 0,1% SKPst, koos tulumaksuga) 

 58     

II pensionisamba 2+6 ja 3+6 maksed 
 -58 -64 -72 -79 0 

Kokku, mln eurot 
-32 -52 -106 -81 -79 0 

Kokku, % SKPst 
-0,2 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 0,0 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Tabel 5 Struktuurselt tasandatud eelarvepositsioon aastatel 2013–2018 (% SKPst) 
  

2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
       

1. Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon 0,3 -0,2 -0,3 -0,4 -0,2 0,2 

2. Ühekordsed meetmed -0,2 -0,3 -0,5 -0,4 -0,3 0,0 

3. Struktuurselt tasandatud eelarvepositsioon 

(3)=(1)-(2) 

0,4 0,1 0,2 0,0 0,2 0,2 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

Keskvalitsuse eelarvepositsioon 

Valitsussektorist ca 3/4 moodustava keskvalitsuse suurimaks osaks on riigieelarvelised asutused 
(põhiseaduslikud institutsioonid ja ministeeriumid koos valitsemisaladega). Keskvalitsuse sektorisse 
kuuluvad veel riigi asutatud sihtasutused (suurima mõjuga on haiglad ja Keskkonnainvesteeringute 
Keskus), peamiselt riigile teenuseid osutavad äriühingud (näiteks AS Riigi Kinnisvara) ja avalik-
õiguslikud institutsioonid (näiteks ülikoolid, Eesti Rahvusringhääling). 

Joonis 3 Keskvalitsuse tulud, kulud ja eelarvepositsioon 

Allikas: Eesti Statistikaamet. 

Keskvalitsuse tuludest moodustavad suurima osa majandusarengu suhtes sensitiivsed riigieelarve 
maksutulud. Sellest lähtuvalt on majandustsükli langusfaasis suurem osa eelarvepuudujäägist tulnud 
just riigieelarvest. Vastavalt on riigieelarve enim panustanud ka kriisieelsete aastate eelarve-
ülejääkidesse. Lisaks maksutuludele moodustavad keskvalitsuse tuludest suure osa ka mitte-
maksulised tulud, millest enamus on Euroopa Liidust laekuvad välistoetused. 

Keskvalitsuse kuludest moodustavad suurima osa samuti riigieelarve kulud, millest ca 1/3184 
hõlmavad kulutused sotsiaalsele kaitsele (sh riiklik pensionikindlustus). Järgnevad kulud majandusele 
(sh põllumajandus ja teede ehitus) ja tervishoiule (eraldis Haigekassale). 
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Muu keskvalitsuse eelarvepositsioon moodustub sihtasutuste, äriühingute ja avalik-õiguslike 
institutsioonide positsioonide koondsummana. Üks peamisi eelarvepositsiooni mõjutavaid tegureid on 
suuremahulised investeeringud, mis ületavad jooksva aasta tulusid. Sõltumata sellest, kas neid 
finantseeritakse eelmistel aastatel kogunenud reservidest või laenu abil, on mõju eelarvepositsioonile 
negatiivne. 

Tabel 6 Keskvalitsuse positsioon 
  2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
       

Keskvalitsuse tulud (mln eur) 
5357 5769 5939 6346 6677 

Keskvalitsuse kulud (mln eur) 
5491 5873 6007 6289 6556 

Positsioon (mln  eur) 
-134 -105 -69 57 120 

Positsioon (% SKPst) 
-0,7% -0,5% -0,3% 0,2% 0,5% 

Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet. 

Riigieelarve positsioon 

Riigieelarve tulud 

Aastatel 2015–2018 riigi tulud iga-aastaselt kasvavad. Võrreldes 2014. aastaga kasvavad tulud 
2018. aastaks ca 1,9 miljardi euro võrra ehk 24,5%. Maksutulude osakaal kogutuludes suureneb 
tulenevalt paranevast majanduskeskkonnast ning mittemaksuliste tulude osakaalu kahanemise tõttu 
seoses välisvahendite vähenemisega (EL finantsperspektiivi vahetumine põhjustab ajutise languse). 

Joonis 4 Riigieelarve tulude maht ja kasv (mln eurot, %) 

 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet 

Maksutulud (ilma edasiantavate maksudeta) kasvavad eelarvestrateegia perioodil (2015–2018) 
keskmiselt 6,5% aastas. Maksutuludest moodustavad suurima osa sotsiaalmaksu, käibemaksu ning 
aktsiiside laekumised. Aastatel 2015–2018 kasvab sotsiaalmaksu laekumine aastas keskmiselt 7,1% ja 
2018. aastal prognoositakse laekumiseks ca 2 920 mln eurot. Laekumist mõjutab eelkõige keskmise 
palga kasv, kuna hõive hakkab prognoosi kohaselt kahanema. 

Tööjõumaksude laekumist vähendab eelarvestrateegia perioodil tulumaksu ja töötuskindlustusmakse 
määra langetamine ning maksuvaba tulu tõstmine. 

Käibemaksu laekumine kasvab vaadeldaval perioodil keskmiselt 7,7% aastas ja 2018. aastal 
prognoositakse laekumiseks ca 2 250 mln eurot. Käibemaksu prognoos põhineb mudelil, mille 
kohaselt sõltub käibemaksu laekumine järgmistel perioodidel peamiste käibemaksubaasi 
komponentide, mis moodustavad kokku enam kui 80% kogu käibemaksubaasist (eratarbimine, 
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valitsussektori investeeringud, valitsussektori vahetarbimine ja kodumajapidamiste investeeringud), 
kasvust ning muutustest käibemaksuaugu suuruses. 

Käibemaksu laekumist suurendavad eelarvestrateegia perioodil ettevõtete sõiduautode 
käibemaksustamise muudatused ja käibemaksudeklaratsiooni elektroonilise lisa esitamise kohustus 
ettevõtetel, kellel on tehinguid ühes kuus ühe partneritega üle 1 000€, samuti aktsiisitõusud. 

Aktsiiside laekumine kasvab aastatel 2015–2018 keskmiselt 5,1% ja 2018. aastal prognoositakse 
laekumiseks ca 1 010 mln eurot. Aktsiisidest suurima osa moodustab kütuseaktsiisi laekumine, mida 
suurendab erimärgistatud kütuse soodusaktsiisi osaline kaotamine. Alkoholi- ja tubakaaktsiisi 
tõstmine suurendab samuti prognoositavat laekumist. 

Joonis 5 2015-2018 riigi eelarvestrateegias planeeritud tulude võrdlus eelneva riigi eelarvestrateegiaga (mln 
eurot) 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Võrreldes eelmise riigi eelarvestrateegiaga suurenevad riigieelarve tulud kõigil aastatel. Paranenud 
majandusolukorra tõttu suurenevad maksulaekumised ja prognoositav välisvahendite laekumise maht 
on kasvanud aastatel 2015-2016. 

Maksulaekumisi mõjutavad maksupoliitilised muudatused ning riigieelarve tulude laekumist 
negatiivselt mõjutavad maksusoodustused on kirjeldatud peatükis Maksupoliitika, maksukoormus ja 
maksukulud. 

Mittemaksuliste tulude maht sõltub enim välisvahenditest, mis moodustavad perioodil 2015-2018 
kõikidest mittemaksulistest tuludest keskmiselt 2/3. Välisvahendite maht on suurim 2015. aastal (966 
mln eurot), 2016. aastal väheneb see tulenevalt EL programmiperioodi 2007–2013 lõppemisest ja 
asendumisest programmperioodiga 2014-2020 ning hakkab alates 2017. aastast taas kasvama. 
Finantstulud sõltuvad eelkõige omanikutuludest ning kasvavad põhiliselt perioodi viimastel aastatel. 
Kaupade ja teenuste müük kasvab tänu heitmekvootide müügile stabiilselt kogu perioodi vältel. 
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Riigieelarve kulud 

Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus 
käesoleval aastal nominaalselt 4,9% ning aastatel 2015-2018 peaks igaaastane nominaalne 
majanduskasv jääma vahemikku 6,1%-6,9%. Prognoositav üldine majanduse käekäik avaldab mõju ka 
riigieelarve kuludele. See tähendab, et koos majandusega võib oodata perioodil 2014-2018 ka 
riigieelarve kulude suurenemist. Riigieelarve kulude maht peaks prognoosi kohaselt aastatel 2014 ja 
2015 kasvama 5-6% ning aastatel 2016-2018 veidi vähem ehk 3-4%.  Kirjeldatud arengud ehk 
riigieelarve kulude mahu aeglasem kasv võrreldes prognoositava SKP kasvuga viib  riigieelarve kulude 
osakaalu vähenemisele Eesti majanduse kogumahust. Kui 2013. aastal moodustasid riigieelarve 
tegelikud kulutused 43% SKPst, siis 2018. aastaks langeb sama näitaja prognooside järgi juba 38%le. 
Alates 2016. aastast pärsib riigieelarve kulude mahu kasvu välistoetuste kahanemine, kuna 
programmperioodi 2007-2013 viimased väljamaksed toimuvad 2015. aastal. 

Nelja aasta ehk 2015-2018 kulude kogumaht kokku on prognoositult 36,0 mld eurot. Võrreldes 
eelmise perioodi riigi eelarvestrateegia (2014-2017) kogumahuga on see 2,8 mld eurot ehk 8,3% 
suurem. 

Joonis 6 Riigieelarve kulud 2006-2018 (mln eurot) 

 
Allikas: Rahandusministeerium 

Aastatel 2014-2015 toimub kahe välistoetuste rahastamisperioodi vahetumine, mis tähendab, et 
vastavalt N+2 reeglile on programmperiood 2007-2013 lõppemas ja uus rahastamisperiood (2014-
2020) algamas. Kui aastatel 2014 ja 2015 programmperioodide vahetamise mõju riigieelarve 
kogukulude finantseerimisstruktuurile veel ei avaldu, siis alates 2016. aastast võib prognoosida 
välistoetuste osakaalu vähenemist riigieelarve kulude kogumahust. See tähendab, et eelmise 
rahastamisperioodi makseid enam ei tehta ja uus rahastamisperiood ei ole veel täie hooga 
rakendunud. Selle tulemusena langeb prognooside kohaselt välistoetuste osakaal riigieelarve 
kogukulude finantseerimisel 2013-2015 aastate 11% tasemelt 9% juurde aastatel 2016-2018. 
Seejuures võib viimati nimetatud perioodil oodata välistoetuste osakaalu aeglast suurenemist 
riigieelarve kulude mahust.   

Eesmärgiga panustada majanduse elavdamisse ning töökohtade loomisse oli üheks valitsuse 
prioriteediks perioodi 2007-2013 välisvahendite eesmärgistatud ja võimalikult kiire kasutamine 
(Struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013 elluviimise ülevaade on toodud lisas 2). Sama 
kehtib ka  EL 2014-2020 vahendite uue perioodi käivitamise ning EL sisese kasvuhoonegaaside 
lubatud heitkoguse ühikute kauplemissüsteemi järgmise perioodi vahendite planeerimise kohta. 
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Joonis 7 Välistoetuste (kvoodimüügituludeta) osa kogukulude rahastamisel 2007-2017 (mln eurot) 

 

Allikas: Rahandusministeerium 

Võrreldes eelmise riigi eelarve-strateegiaga ei ole oodata eelarve kulude struktuuris muutusi. 
Arvestades täiendavat sotsiaaltoetuste kasvu järgmistel aastatel kasvab fikseeritud kulude osakaal 
alates 2017. aastast ja vabade vahendite osakaal selle tulemusel  väheneb. 

Joonis 8 Fikseeritud ja mittefikseeritud kulude jaotus riigieelarves 2014-2018 

 

Allikas: Rahandusministeerium 

Vaadates riigieelarve kulude jaotust tegevusvaldkondade lõikes, näeme et oodatult panustatakse enim 
sotsiaalsele kaitsele. Viimase kulud kõiguvad perioodil 2015-2018 vahemikus 13,4-14,1% SKPst. 
Teistest valdkondadest enam panustatakse ka üldiste valitsussektori teenustele, tervishoiu ja 
majanduse valdkonda. Sealjuures väheneb suuremas ulatuses panus majandusese – kui 2014. aastal 
on see 5,1% SKPst, siis 2018. aastaks peaks sama näitaja vähenema 4,0%ni SKPst. Panus tervishoidu 
püsib SKPga võrreldes üpris stabiilsena, kahanedes 2018. aastaks 2014. aastaga võrreldes 0,3 
protsendipunkti võrra. 
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Tabel 7 Riigieelarve kulud valitsemisfunktsioonide (COFOG) lõikes (mln eurot) 

 2014 2015 RES 2016 RES 2017 RES 2018 RES 

Jaotamata 2014+ kaasfinantseerimine 0,0 13,9 43,1 55,9 56,8 

Palgatõus sihtgruppidele 5% 0,0 21,3 21,8 22,5 23,2 

Jaotamata palgakasv kõigile 
tegevusvaldkondadele  inflatsioonimõjuga 
(bruto; 2015-2,7% ja 2016,2017,2018 -2,8%) 

0,0 25,0 51,6 78,9 107,1 

Töövõimereformiga kaasnevad kulud 0,0 5,8 16,2 15,8 9,2 

RKAS üleriigiline, jaotamata kasv 0,0 13,9 23,1 48,7 69,7 

Üldised valitsussektori teenused 1365,7 1435,5 1495,1 1592,7 1663,4 

Riigikaitse 358,1 388,1 416,4 443,6 469,3 

Avalik kord ja julgeolek 404,3 388,1 385,2 386,1 385,6 

Majandus 977,0 984,2 929,0 962,8 991,2 

Keskkonnakaitse 320,0 221,3 177,0 149,9 170,9 

Tervishoid 1016,9 1089,5 1112,0 1178,1 1252,1 

Vabaaeg, kultuur ja religioon 189,4 202,5 191,0 190,1 186,5 

Haridus 759,8 785,5 754,8 762,2 781,5 

Sotsiaalne kaitse 2664,8 2914,8 3108,9 3303,6 3335,9 

Allikas: Rahandusministeerium. 

 

Tegevuskulud 

Tegevuskulude muutus valitsussektoris ja keskvalitsuses aastatel 2006-2012 

 Valitsussektor 

Perioodil 2006-2012 kasvasid valitsussektori asutuste tegevuskulud 41%, seejuures tööjõukulud 42% 
ja majandamiskulud 41% 185 . Valitsussektoris kasvas kõige kiiremini perioodil 2006-2012 
keskvalitsuse  majandamiskulu (52%).  
  

                                                             
185

 Riigi Kinnisvara ASi kulud on koondarvestusest välja jäetud, et vältida kulude topeltarvestust, kui valitsussektori 
asutused kasutavad Riigi Kinnisvara üüri- või teenuse mudelit. 
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Joonis 9 Tegevuskulud, tööjõu- ja majandamiskulud ning töötajate arv valitsussektoris  aastatel 2006-2012 

 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

 

 Keskvalitsus 

Kui võrrelda 2012. a andmeid 2008. a majanduskasvu haripunktiga, siis nii valitsussektoris kui ka 
keskvalitsuses on tööjõukulu saavutanud 2008. a taseme ning majandamiskulu on juba 
märkimisväärselt ületanud 2008. a taseme. 

Joonis 10 Tegevuskulud ning töötajate arv keskvalitsuses aastatel 2006-2012 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 
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Riigiasutused186 

Majanduskriisi mõjul langesid 2009. aastal riigiasutuste tegevuskulud 16%. Kuna kogukulude langus 
oli samal ajal oluliselt väiksem ehk 4%, siis vähenes ka tegevuskulude osakaal kogukuludest. 
Tegevuskulusid hoiti ka järgneval kahel aastal (2010 ja 2011) samal tasemel, mille tulemusena langes 
tegevuskulude osakaal 2011. aastal kogukuludest 14,1%ni. Alates 2012. aastast alanud tegevuskulude 
osakaalu taastumine kogukuludest jätkub prognooside kohaselt ka järgnevatel aastatel. Nii 
planeeritakse näiteks 2014. aastal riigiasutuste tegevuskuludeks 16,3% kogukuludest ehk 1,3 miljardit 
eurot.  

Joonis 11 Majandamiskulude kasv on liikunud sarnases tempos majanduskasvuga 

 
Allikas: Rahandusministeerium 

Oluline on aga märkida, et kasvu taga ei ole vaid kulude kasv, vaid ka struktuursed ja majandusliku 
sisu muudatused. Näiteks on alates 2013. aastast kiirabi teenused, mis varasemalt kajastusid 
eraldistes, kajastatud tegevuskuludes. 2014. aasta kasvu mõjutab samuti Sotsiaalministeeriumi 
metoodiline muudatus kus seoses eelarve ja raamatupidamise standardite ühtlustamisega toodi 
sotsiaal- ja antud sihtotstarbeliste toetuste ning investeeringute alt tegevused varude ja teenustena 
majandamiskuludesse (tervishoiuteenuste osutamine, varude soetamine, sotsiaalteenuste osutamine, 
ennetustegevused ja teenused (57 mln)). 

Joonis 12 Riigieelarveliste asutuste tegevuskulude võrdlus kogukuludega 

 
 
Allikas: Rahandusministeerium 

Kui 2013.a oli majandamiskulude tase veel väiksem, kui tööjõukulu, siis alates 2014. aastast on 
majandamiskulud peaaegu võrdsustuvad tööjõukulude mahuga. Majandamiskuludest panustatakse 
                                                             
186

 Riigiasutused on riigiasutused ja nende allasutused ning põhiseaduslikud ja viimaste haldusala asutused. 
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enim hoonete ülalpidamisele, vähenenud on võrreldes 2008.aastaga oluliselt administreerimiskulude 
osakaal.  

Joonis 13 Majandamiskulude võrdlus 2008-2013 

 

Allikas: Rahandusministeerium 

 
Järgneva nelja aasta kulude struktuuris olulisi muudatusi ei esine, olulisemad ja suurema 
mahulisemad kulud on planeeritud: 
 kaitseotstarbeline erivarustusele 128 mln - 175 mln aastas  
 teehoolde- ja tegevuskulud 71,7-81,5 mln aastas 
 kiirabiteenuse osutamiseks 31 mln aastas 
 tervishoiu- ja sotsiaal-teenuste osutamiseks 39 mln aastas 
 ravimite soetamiseks 14 mln aastas. 
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Tegevuskulude muutus erineva juriidilise vormiga asutustes 

Suurima osa keskvalitsuse tegevuskuludest moodustavad ameti- ja hallatavate asutuste tegevuskulud. 
Samas on ameti- ja hallatavate asutuste tegevuskulude osakaal aastate jooksul vähenenud ning seda 
äriühingute, sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikute tegevuskulude arvelt. Keskvalitsuses 
saab sellist nihet osaliselt selgitada sellega, et ameti- ja hallatavatest asutustest on funktsioone viidud 
sihtasutustesse ja äriühingutesse. Lisaks on perioodil 2006-2012 toimunud keskvalitsuses arvukalt 
ameti- ja hallatavate asutuste reorganiseerimisi (peamiselt funktioonide integreerimised asutuste 
liitmiste teel).  

Joonis 14 Keskvalitsuse tegevuskulude struktuur erineva juriidilise vormiga asutuste lõikes 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Muutused töötajate arvus ja tööjõukuludes keskvalitsuses 

Töötajate arvu ja tööjõukulude analüüs põhineb Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteemi 
esialgsetel andmetel. Täpsed andmed selguvad augustikuus. Käesoleval aasta andmete võrdlemisel 
varasemate aastate andmetega tuleb arvestada, et riigi raamatupidamise üldeeskirja lisana kinnitatud 
kontoplaani üldeeskirja kontode sisu muudeti 2013. aastal. Kuna uus avaliku teenistuse seadus ei näe 
enam ette võimalust koosseisuväliste töötajate värbamiseks, ei ole samuti kontoplaanis enam ette 
nähtud eraldi kontot koosseisuväliste töötajate jaoks. Tähtajalises töösuhtes olevad töötajad, kes enne 
olid koosseisuvälised, kajastatakse nüüd  asutuse koosseisus tähtajalistena. Kuna analüüsitakse ainult 
koosseisuliste töötajate arvu, siis sellest tulenevalt ei hõlma varasemate aastate analüüsid 
kooseisuväliseid töötajaid, kuid käesoleva aasta analüüs tähtajalisi töötajaid juba hõlmab. Näiteks 
Sotsialaministeeriumi valitsemisala riigieelarveliste asutuste puhul tähendas see töötajate arvu kasvu 
72 võrra, kuigi reaalselt jäi tööjõu ressurss endisele tasemele.  

Keskvalitsuses täistööajale taandatud töötajate keskmine arv on 2013. aastal mõnevõrra (235 töötaja 
võrra) kasvanud ning riigieelarvelistes asutustes kahanenud. Riigiasutuste täistööajale taandatud 
töötajate arv küll vähenes, kuid seda osaliselt asutuste juriidilise vormi ja haldaja muutmise tõttu 
(Kultuuriministeeriumi valitsemisalas teatrite muutmine hallatavatest asutustest sihtasutusteks ja 
muuseumide üleandmine KOV-idele; Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas hallatavate 
asutuste (2) muutmine sihtasutusteks; Siseministeeriumi valitsemisalas asenduskodude üleandmine 
KOV-idele). Seetõttu on oluline vaadata keskvalitsuse töötajate koguarvu, mis on püsinud viimastel 
aastatel samal tasemel.  

Võrreldes Eesti tööturu hõivatute arvu muutusega on keskvalitsus olnud oluliselt tagasihoidlikum kui 
üldine tööturg, vähendades kriisi mõjul 2010. aastaks võrreldes 2008. aastaga töötajate arvu ligikaudu 
5%. Hõive määr langes turul ligikaudu 16%. Tööturu trendidega kaasaskäimiseks peaks lähiaastatel 
keskvalitsuse töötajate arv kahanema ca 450 töötaja võrra aastas (ca 1%) ja riigieelarveliste asutuste 
töötajate arv ca 300 töötaja võrra aastas (ca 1 %). Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et riigikaitse 
arengukava näeb Kaitseväes igale aastal ette koosseisu kasvu 50 tegevteenistuja võrra. Kuna 
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rahavastik vananeb, võib prognoosida tööjõu vajaduse kasvu ka sotsiaalvaldkonnas. See tähendab, et 
töötajate arvu vähendamine peab tulema teiste tegevusvaldkondade arvelt, mistõttu üha enam 
muutub tähtsaks prioriteetide seadmine.  

 

Joonis 15 Keskvalitsuse töötajate arv on 2013. aastal mõnevõrra kasvanud, kuid samas riigieelarvelistes 
asutustes on töötajate arv kahanenud 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

 

Keskvalitsuse tööjõukulud kasvasid 2013. aastal võrreldes 2012. aastaga 7%, ületades 2008. aasta 
taseme. Samas keskvalitsuse tööjõukulude suhe SKP-sse ei kasvanud, vaid püsis 6% juures. 
Riigiasutuste tööjõukulud kasvasid 2012. aastaga võrreldes samuti 7%. Kõige enam kasvasid 
tööjõukulud sihtasutustes ja avalik-õiguslikes asutustes (need kulud sisaldavad lisaks riigieelarvele ka 
teisi allikaid, mistõttu graafik näitab üldist tööjõukulude kasvu, mitte riigieelarvest saadud kulude 
kasvu). 

Keskvalitsuse ja riigieelarveliste asutuste keskmise palga kasv oli 2013. aastal Eesti keskmisest 
mõnevõrra kiirem ja seega paranes palgapositsioon ühe protsendipunkti võrra suhtena Eesti 
keskmisesse. Demograafilistest trendidest tulenevate eelarvepiirangute tõttu tuleb vähendada 
töötajate arvu.  Halveneda ei tohi avalike teenuste kvaliteet, mistõttu tuleb kriitiliselt üle vaadata 
praegused teenuste standardid ja korraldada funktsioonid sellest lähtuvalt ümber. Surve ja vajadus 
struktuursete reformide järele kasvab. 
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Joonis 16 Kogu keskvalitsuse ja sealhulgas riigieelarveliste asutuste tööjõukulud on 2013. aastal kasvanud 
7%   

 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

 
2014. aasta palgafondi keskse kasvu (5,1%) ja täiendava kasvu (1,5% - arstid, kiirabi ja 
hoolekandeteenused, vanglad, kultuuritöötajad, õpetajad) mõju valdkondlikele palgapositsioonidele 
saab hinnata 2014. aasta sügisel.  

Keskmise kuupalga suhe Eesti keskmisesse kuupalka on paranenud riigikaitse, sotsiaalkaitse ning 
vaba aja ja kultuuri valdkondades. Riigikaitse valdkonna positsooni parandas Kaitseministeeriumi 
valitsemisalas toimunud palgatõus. Sotsiaalse kaitse valdkonna positsiooni mõjutas see, et seni 
maavalitsuste hallatavate asutustena tegutsenud lastekodud anti üle kohalikele omavalitsustele. Vaba 
aja ja kultuuri valdkonnas toimusid muudatused seoses Eesti Meremuuseumi uue ekspositsiooni 
avamisega Lennusadamas, mis tõi kaasa ümberkorraldused tööjõu struktuuris, sh kasvas töötajate arv.  

Tervishoiu valdkonnas on keskmise kuupalga suhe Eesti keskmisesse kuupalka halvenenud. 2013. 
aastal toimusid valdkonnas  muudatused, mille kohaselt senised maavanema ülesanded üldarstiabi 
korraldamisel läksid 1. jaanuarist üle Terviseametisse, kuhu loodi uue struktuurüksusena 
peremeditsiini osakond.  
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Joonis 17 Riigieelarveliste asutuste keskmiste kuupalkade suhe Eesti keskmisse kuupalka on mõnevõrra 
kasvanud 
 

 
Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

 

Rahvusvaheline võrdlus 

Arenenud riikide hulgas paistab Eesti silma suhteliselt kõrge valitsussektori töötajate osakaaluga ning 
keskmise tööjõukulude osakaaluga. Kui 2011. aasta andmete alusel oli OECDs keskmiselt 
valitsussektori tööjõu osakaal 15,5% kogu tööealisest elanikkonnast, siis Eestis oli vastav näitaja 
19,4%. Ka riigiettevõtete arvestusse lisamisel Eesti positsioon oluliselt ei muutu, kuigi eraldivõetuna 
töötas riigi äriühingutes 2011. aasta andmetel 3,8% tööealisest elanikkonnast, OECD keskmine oli 
samas 4,7%. Eesti eristub siin selgelt teistest Kesk- ja Ida-Euroopa riikidest, kus riigi äriühingutes on 
hõivatud keskmiselt oluliselt suurem osa tööjõust (näiteks Tšehhis 18,8%, Poolas 10,5%, Slovakkias 
5,1%).  

Valitsussektori tööjõukulude osakaal SKPst on Euroopa Liidu keskmisel tasemel (Eestis 2012. aastal 
10,8%, EL28 10,7%).  
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Joonis 18 Valitsussektori töötajate ja tööjõu kulud SKP-st 

 

 

  
 

Allikas: OECD, Eurostat 

 

Joonis 19 Valitsussektori kogukulud ja tööjõukulud SKP-st 

 

Allikas: OECD, Eurostat 
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Mõned selgitused, miks töötab Eestis valitsussektoris suhteliselt palju inimesi:  

Statistikas kasutatakse suhtarve kogu elanikkonda või tööealisse elanikkonda. Kuna Eestis on elanikke 
vähe, siis ka absoluutnumbrites väike riigisektor näib väikese elanike arvuga läbi jagades suhteliselt 
suur. Kui väikeriik soovib täita samu ülesandeid ja pakkuda oma elanikele samasuguseid avalikke 
teenuseid nagu oodatakse suurelt riigilt, siis nõuab see muu hulgas ka proportsionaalselt suuremat 
tööjõudu. Sellest tulenevalt ongi Eesti valitsussektori töötajate osakaal suhteliselt suur. 
Absoluutnumbrites võrreldes jääme enamikust võrdlusalustest riikidest siiski tahapoole. OECD 
võrdluse aluseks võetud andmebaasi alusel on Eestis üle 138 tuhande valitsussektori töötaja, Lätis aga 
näiteks üle 200, Leedus üle 300 ja Soomes üle 660 tuhande.  

Avaliku sektori töötajate arv on sõltuvuses valitsuse kulutuste prioriteetidest. Mida rohkem riik 
panustab tööjõumahukatesse valdkondadesse (nt haridus, tervishoid, kultuur), seda enam on ka 
riigipalgalisi töötajaid. Võrreldes teiste OECD riikide valitsussektori kulutuste jaotusega, panustabki 
Eesti keskmiselt rohkem just haridusse ja kultuuri. 

Avaliku sektori töötajate arv sõltub ka sellest, kui palju ülesandeid eelistab riik ise täita ja kui palju on 
välja delegeeritud. Rahvusvahelise võrdluse järgi eelistab Eesti riik keskmisest enam teenuseid ise 
pakkuda ja vähem erasektorile delegeerida. See selgitab ka vajadust suhteliselt suurema arvu 
riigipalgaliste töötajate järele. Samas on näha, et üha enam suurenevad alltöövõtu kulud. 

Valitsussektori suurust mõjutab ka ajalooline pärand. Eelkõige traditsioon, milliste ülesannetega 
tegeleb riik, millega kolmas sektor (tugevas katoliikliku traditsiooniga riigis nt ka kirik), erasektor ja 
mis jääb üksikisiku vastutuseks. Eesti pidi hakkama saama totalitaarse riigi pärandiga, kus pea kõik 
töötajad ja ülesanded kuulusid avalikku sektorisse. Kuigi Eesti on taasiseseisvuse perioodil oma 
avaliku sektori töötajate hulka koguni ligi 3,5 korda vähendanud, võib see taust riigi ülesehitust ja 
ootuseid avalikule sektorile endiselt mõjutada. Me oleme näiteks oma õppeasutuste võrku (nii üld- kui 
ka kutsehariduses) ja haiglavõrku oluliselt koomale tõmmanud, ent puhtalt elanikkonna koguarvule 
tuginevad vajaduspõhised arvestused oleks ette näinud siiski veel radikaalsemaid reforme. 
Olemasolevat vähendada on keerulisem kui midagi uut vajaduspõhiselt üles ehitada või vajaduse 
suurenedes laiendada. Omad piirangud seab ka väikese rahvaarvu kohta suhteliselt suur territoorium 
ja regionaalse teenuste kättesaadavuse saavutamine.  

Kuigi valitsussektori töötajate osakaal on Eestis suhteliselt kõrge, siis valitsussektori kogukulude 
osakaal SKPst on jällegi Euroopa Liidu keskmisest madalam. Eriliselt paistab Eesti silma üldiste 
valitsussektori teenuste väikese osakaaluga SKPst (COFOGi alusel). Eestis oli 2012. aastal vastav 
näitaja 3,6% ja see on Euroopa Liidus kõige madalam (EL27 keskmine näitaja 6,7%). OECD riikide 
keskmisest enam panustab Eesti jällegi kaitse, hariduse, kultuuri, avaliku korra ja julgeoleku ning 
majanduse valdkondadesse (siin pole arvestatud ainult tegevuskulusid, vaid kogukulusid). 

Kuna töötajate absoluutarvud on suured, siis saaksid märkimisväärsed muutused makrotasandil 
toimuda aga juhul, kui avalikus sektoris midagi põhimõtteliselt teistmoodi (struktuursed reformid, 
funktsioonide ümberkorraldamine) või vähem tegema hakataks (erasektorile/kolmandale sektorile 
delegeerimine). Valitsussektori hõive on üldiselt üsna püsiv suurus. Isegi hiljutistel kriisiaastatel, kui 
räägiti vajadusest avalikku sektorit kokku tõmmata, suuri ja järske muutuseid nii Eestis kui ka teistes 
OECD riikides ei toimunud.   

Keskmise töötasu osas jääb Eesti kõigis võrreldavates gruppides OECD keskmisele alla (võrreldakse 
nii erinevaid positsioone (nt tippjuhid, keskastme juhid, nooremametnikud) kui ka ameteid (nt 
politseiametnik, tollitöötaja, õpetaja)). Isegi võttes arvesse riigi suhtelisi võimalusi (SKP inimese kohta) 
ning üldist palgataset (keskmine kõrgharidusega töötaja tasu), makstakse Eesti avaliku sektori 
töötajatele vähem palka kui teistes kõrgelt arenenud riikides. 
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Investeeringud 

Joonis 20 Valitsussektori investeeringud (mln eurot) 

 
 

Allikas: Rahandusministeerium 

Valitsussektori investeeringud hõlmavad riigieelarve, kohalike omavalitsuste ja Riigi Kinnisvara AS-i 
(edaspidi RKAS) eelarvete vahendeid materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks ja 
renoveerimiseks. Riigieelarve vahenditest investeeringte tegemiseks kasutatakse riigi maksutulusid, 
Euroopa Liidu toetusi ja CO2 kvoodimüügi tulusid. Riigi ja kohalike omavalitsuste sihtasutuste ja 
avalik-õiguslike organisatsioonide investeeringuid ei ole arvesse võetud. 

Investeeringute osakaal sisemajanduse koguproduktist on alates 2011. aastast langenud peamiselt 
välisvahenditest investeeringute vähenemise arvel. 2011. aasta on vaadeldava perioodi 
investeeringute tegemise kõrgtase tänu välisvahendite tempokale kasutuselevõtule aastatel 2009-
2011 (kasv keskmiselt 71% aastas). Pärast tippaastat tuleb välisvahendite kasutamine alla keskmiselt 
6% aastas. Samas investeeringuid kogumahus tehti üle kriisieelse kõrgtaseme ja seda taset on üldiselt 
suudetud hoida. Riigi maksutuludest investeeritakse pärast majanduskasvu kõrgaastat suhteliselt 
stabiilselt keskmiselt 226 mln eurot aastas ning koos RKASi investeeringutega kogumaht kasvab 2015. 
aastaks 30% (72 mln eurot). Riigi eelarvestareegia perioodil rahastatakse investeeringuid Euroopa 
Liidu struktuurivahenditest summas 1,5 mld eurot (keskmiselt 379 ml eurot aastas) ning riigi 
maksutuludest koos RKASi investeeringutega 1,3 mld eurot (keskmiselt 316 mln eurot aastas) – 
välistoetuste osakaal 55%. Järgnevaks neljaks aastaks investeeringute kogumahu olulist muutust ei 
kavandata, ent sisemajanduse koguproduktiga võrreldes jätkub investeeringute osatähtsuse 
kahanemine. 

Peamine osa CO2 kvoodimüügi tuludest kasutati 2012. aastal, kus energiasäästlikkuse parandamiseks 
kulutati 195 miljonit eurot. Kvoodimüügi uuel kauplemisperioodil 2013-2020 jaotuvad investeeringud 
ühtlasemalt kogu perioodile. Enampakkumisel saadud tulu tuleb kasutada vastavalt välisõhu kaitse 
seaduses seatud eesmärkidele energiasäästumeetmete elluviimiseks. 

Kohalike omavalitsuste investeeringute taseme tormakas kasv aastatel 2012-2013 (keskmiselt ligi 
60% aastas) on seotud laenupiirangute tühistamisega. Kohalike omavalitsuste investeeringute mahule 
lisandub keskmiselt kolmandiku ulatuses Euroopa Liidu toetusi. 

Euroopa Liidu liikmesriikidega võrdluses on valitsussektori investeeringud Eestis kõrged (vt joonis 
21). 2011. aasta neljandalt positsioonilt on 2012. aastal Eesti tõusnud esimesele, kuhu tõenäoliselt ei 
jää Eesti pikalt püsima. Riigi eelarvestrateegia perioodi jooksul läheneme keskmisele tasemele, 
investeeringute osakaal sisemajanduse koguproduktist näitab selget langustendentsi (vt joonis 20). 
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Joonis 21 Valitsussektori investeeringud Euroopa Liidus 2012, % SKPst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: Eurostat 

Välistoetustest panustatakse peamiselt keskkonnasõbralike transpordisüsteemide arendamiseks 
liikumisvõimaluste parandamiseks, demograafiliste muutustega arvestava koolivõrgu kujundamiseks 
võrdse ligipääsu võimaldamiseks kvaliteetsele haridusele (sh õpilaskodud) ning piirkondade 
konkurentsivõime tugevdamiseks taristute väljaehitamiseks. Lisaks mahukad investeeringud 
tervishoidu, veetaristusse ja elamute energiatõhususe parandamisse. 

Riigi maksutuludest on suuremad kavandatud investeeringud kaitserajatistele, Ugala teatri 
renoveerimiseks ja Eesti Ajaloomuuseumi Maarjamäe kopleksi kordategemiseks. 

RKASi investeeringute tulemusena valmivad riigi eelarvestarteegia perioodil suuremate objektidena 
Tallinna uus vangla, uus kohtumaja, rahvusarhiiv, Eesti Rahva Muuseum ning Pärnu politsei ja 
päästeameti ühishooned. 

 

Riigi hoonestatud kinnisvara valitsemine 

Keskpikas perspektiivis on muutumas riigi investeeringute struktuur: vähenevad riigiasutuste 
investeeringud ning suureneb RKASi kaudu tehtavate riigiasutuste kinnisvarainvesteeringute osakaal 
(Joonis 22). Eesmärk on, et riigile vajaliku kinnisvara valitsemine ja uute investeeringute teostamine 
toimuks tsentraalselt kompetentsikeskuse kaudu. Kinnisvara haldamisel tsentraalselt tekib terviklik 
ülevaade riigi kinnisvarakeskkonna seisukorrast, kasutusest, korrashoiu- ja investeerimisvajadusest. 
Pädevuse koondamine loob paremad eeldused riigi kinnisvara otstarbekaks ja säästlikuks 
majandamiseks ning tagab piiratud ressursside täpse paigutuse. Riigiasutused vabanevad kinnisvara 
haldamisest, et keskenduda põhitegevusele. 

Riigi maksutuludest investeeringuteks kavandatud vahenditest ligikaudu viiendik on suunatud 
hoonete investeeringutesse (45-50 mln eurot aastas). Kõik uued investeerigud hoonetesse viiaks 
tulevikus ellu üldjuhul RKASi vahendamisel ja eelarvest. Seega ei ole riigi tuludest ette nähtud 
kinnivarainvesteeringute mahu kasvu. 
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Joonis 22 Riigi maksutuludest ja RKASi vahenditest investeeringud (mln eur), osakaal riigieelarve 
kogumahust (%) 

 

Allikas: Rahandusministeerium 

Kinnisvarainvesteeringute tegemisel on otstarbekas lähtuda nn TOI-strateegiast ehk strateegiast 
Tsentraliseerida → Optimeerida → Investeerida. See tähendab, et investeeringuid tehakse vaid 
nendesse hoonetesse, mis on riigile vajalikud ja mille pinnakasutus investeeringu tegemise käigus 
optimeeritakse. Kinnisvara arendus ja ülalpidamine on kallis, kuid tsentraliseeritud valitsemine RKAS-
i kaudu annab võimaluse tegevuste ja pindade optimeerimisega kokku hoida 10% ehk 500 mln eurot 
30 aasta perspektiivis. Varade korrashoid, andmete korrastamine ja eelarve vajaduste hindamine ühe 
kompetentsikeskuse kaudu on tõhusaim viis nendeks tegevusteks. 

Riigi poolt kasutatavatest (vajalikest) hoonestatud kinnistustest on 2013. aasta seisuga RKASile üle 
antud 1/3 hoonete pinnast – 460 000 m² riigiasutuste kasutuses olevast 2,2 mln m²-st on RKAS-i 
omandis. Järgneval perioodil on arvestatud pinna üleandmisega 200 000 m2 aastas, et vähem kui 
kümne aasta jooksul oleks kogu pind RKASi omandis ning riigi kinnisvara majandatakse otstarbekalt 
ja säästlikult. 

Üürimudelile üleminekul muutub kulustruktuur riigieelarves: märkimisväärselt tõusevad 
majandamiskuludes rendikulud ning samaaegselt vähenevad hoonete ülalpidamisega seotud 
personali-, investeeringu- ja muud majandamiskulud. Esimesel kahel aastal peale varade üleandmist 
RKAS-ile toimub vara haldamine seniste majandamiskulude ulatuses (nn üleminekuperiood). Selliselt 
kujundatav rendisumma võimaldab tasuda vaid sisseostetavate teenuste eest, kuid ei kata seni ise 
tehtud teenuste (sh haldus, koristus, remont jm) kulusid ning remondikulude vajadust. Pärast 
üleminekuperioodi lõppemist tõstetakse rendimakse tegelike kulude tasemele ja see sisaldab kõikide 
korrashoiuks vajalike teenuste tasusid, üle antava vara väärtusega seotud kapitalikulusid ja mõõdukas 
mahus remondikulusid. Rendimakse ei sisalda kvaliteedi tõstmiseks vajalike parendusinvesteeringute 
ja piisavas mahus olemasoleva kvaliteedi hoidmiseks vajalikke kulusid, need komponendid lisanduvad 
rendimaksele pärast vastavate investeeringuotsuste tegemist riigieelarves. 

Kinnisvara parendusinvesteeringute vajadus tuleneb remondivõlast ja Euroopa Liidu direktiivi 
(2012/27/EL artikkel 5) järgsest riigi hoonete energiatõhususe nõuetest. Pikaajalisest kinnisvara 
korrashoiu alarahastamisest on tekkinud remondivõlg, mistõttu varade kvaliteet on langenud 
kiiremini kui see oleks optimaalse remondikulude mahu korral (hinnanguline keskmine kulum 40%). 
Alates 1. jaanuarist 2014.a tuleb renoveerida igal aastal 3% keskvalitsuse omandis ja kasutuses 
olevate köetavate ja/või jahutatavate hoonete üldpõrandapinnast vähemalt energiatõhususe 
miinimumnõuetele vastavaks. Hoonete seisundi taastamiseks on hinnanguliselt vaja investeerida 
kümne aasta jooksul ligikaudu samas suurusjärgus, mis on energiatõhususe eesmärkide täitmiseks 
arvestuslik vajadus. Tuginedes olemasolevatele andmetele on riigiasutuste kasutuses hoonetest vaja 
iga-aastaselt rekonstrueerida 45 000 m² pinda. 
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Parendusinvesteeringute vajaduste katteks suunatakse riigi eelarvestrateegia perioodil täiendavalt 40 
mln eurot RKASi kaudu uuteks investeeringuteks eelkõige olemasoleva kõige kriitilisemas seisus 
hoonete kvaliteedi tõstmiseks. 

Remondikulud on ehitise seisukorra säilitamiseks vajalikud kulud, mis peaksid moodustama 2-4% 
ehitusmaksumusest aastas. Seni on riigi hoonete aastased remondikulud olnud suurusjärgus 0,5% 
ehitusmaksumusest aastas. See on tekitanud olukorra, kus hooned vajavad suuri investeeringuid 
erinevatele nõuetele (energiatõhusus, tervishoid, tuleohutus jt) vastavusse viimiseks. Et vältida kulude 
kuhjumist tulevikus arvestatakse remondikomponendi makseteks alates 2015. vähemalt 1% 
ehitusmaksumusest aastas ja alates 2017. aastast 3% ehitusmaksumusest. Pärast remondivõla 
likvideerimist võib olla piisav 2% taseme hoidmine. 

 

Sotsiaal- ja tervishoiukulud 

Eesti riigi sotsiaalkulud moodustasid 2013. aastal SKP-st 17,7% jäädes selle näitajaga OECD 
liikmesriikide seas tagant kolmandaks. 

Joonis 23 OECD liikmesriikide sotsiaalkulud 2013, % SKPst 

 

Allikas: OECD 

Aastatel 2016-2018 on sotsiaal- ja tervishoiukulude osakaal riigieelarvest 48% (2015. aasta osakaal 
47%), sealhulgas sotsiaalkulud moodustavad riigieelarvest 34%-36% ja tervishoiukulud 13%. 
Sotsiaal- ja tervishoiukulud ulatuvad 2018. aastal 4,59 mld euroni tõustes võrreldes 2014. aastaga 
906,3 mln eurot (24,6%). 2015. aastal planeeritakse sotsiaal-ja tervishoiukulusid välja maksta 4 mld 
eurot.  
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Joonis 24 Sotsiaal- ja tervishoiukulud 2009-2018 

 
Allikas: Rahandusministeerium 

Tabel 8 Sotsiaal- ja tervishoiukulud 2009-2018 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Sotsiaal-ja 
tervishoiukulud 
(mld eurot) 

2 791 2 748 3 002 3 274 3 514 3 682 4 004 4 221 4 482 4 588 

% riigieelarvest 44% 43% 42% 44% 46% 46% 47% 48% 48% 48% 

Allikas: Rahandusministeerium 

Lisaks eeltoodud summadele osutavad ka kohalikud omavalitsused oma tulubaasi arvelt elanikele 
sotsiaal-ja tervishoiuteenuseid. 

Suurim kululiik on pensionid (I ja II sammas) moodustades sotsiaal-ja tervishoiukuludest ca 50-51%. 
Võrreldes 2014. aastaga kasvavad pensionikulud 408,8 mln eurot (21,5%), sealhulgas riikliku 
pensionikindlustuse kulud 336 mln eurot (23%), rahvapensionid ja pensionilisad 4,4 mln eurot (20%), 
eripensionid 13,2 mln eurot (39,4%) ja riigipoolsed kanded kohustuslikku kogumispensionifondi 55,2 
mln eurot (14%). Pensionid kasvavad peamiselt pensioniindeksi tõusu ja saajate arvu suurenemise 
tõttu. Riigipoolseid kandeid kohustuslikku pensionifondi mõjutab ka palga alammäära ja keskmise 
palga tõus ning tööhõive kasv.  

Uue töövõime toetamise skeemi raames reformitakse soodustingimustel vanaduspensionid, 
väljateenitud aastate pensionid ning eriseadustes sätestatud töövõimetus- ja toitjakaotuspensionid, 
mille tulemusel hakkavad vähenema kulud riigieelarvele. Samuti jätkatakse vanaduspensionieas 
makstavate eripensionite reformiga. 

Üks olulisemaid tegevusi perioodil 2015-2018 on töövõime reformi rakendamine eesmärgiga aidata 
terviskahjustusega inimesed tööturule ja seal neil ka püsida. Reformi algusjärgus tervisekahjustusega 
inimestega seotud kulud suurenevad, kuid alates 2019. aastast peaksid hakkama tasapisi vähenema. 
Suurimad kulud on töövõimetuspension ja puuetega inimeste igakuulised toetused. 
Töövõimetuspensioni kulu on 2018. aastal 301,3 mln eurot kasvades võrreldes 2014. aastaga 69,7 mln 
eurot (30%) ja puuetega inimeste igakuuliste toetuste kulu 72,5 mln eurot kasvades 12,9 mln eurot 
(21,6%). 
  



82 

 

Joonis 25 Tervisekahjustusega inimestega seotud kulud 2009-2018 

 
Allikas: Rahandusministeerium 

Alates 2015. aastast tõuseb universaalne lapsetoetus esimesele ja teisele lapsele 45 eurole ning 
kolmandale ja järgnevale lapsele 100 eurole. Lisaks suureneb vajaduspõhine peretoetus ühe lapsega 
perele 45 eurole ning kahe ja enama lapsega perele 90 eurole. Saajate arvu suurenemise ja toetuse 
määrade tõusu tõttu kasvavad 2018. aasta peretoetuse kulud võrreldes 2014. aastaga 89,3 mln eurot 
(86%) ja 2015. aasta kulud 86,5 mln eurot (83,4%). 2018. aasta peretoetuste eelarveks 
prognoositakse 193 mln eurot ja 2015. aastaks 190,2 mln eurot. 
 
Tulenevalt sotsiaalmaksu laekumise kasvust suureneb aastaks 2018 ravikindlustuse eelarve 264,4 mln 
eurot – see tähendab 2014. aasta tasemega võrreldes 29% suuremaid tulusid Haigekassale. 

Lisavahendeid suunatakse võrreldes 2014. aastaga 2015-2018 perioodil ka muudele sotsiaalkuludele 
sh: 

 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks sotsiaaltoetuse saajate, töötavate 
töövõimetuspensionäride ja osalise või puuduva töövõimega töötavate isikute eest kasvab 21,9 
mln eurot (30,3%). Kasv on tingitud hõivatute arvu suurenemisest, alampalga tõusust ja 
tööandjate teadlikkuse suurenemisest.  

 Vanemahüvitiste eelarve kasvab eeloleva nelja aasta jooksul 33,4 mln eurot (19%) küündides 
2018. aastaks 204,8 mln euroni. Kulude tõus on tingitud keskmise palga prognoosi 
suurenemisest ja alampalga tõusust. 

Muu keskvalitsuse positsioon 

Muu keskvalitsuse üksustest mõjutavad valitsussektori eelarvepositsiooni kõige rohkem suured 
haiglad (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum) ja ülikoolid (Tartu Ülikool, 
Tallinna Tehnikaülikool). Muu keskvalitsuse asutused kokku mõjutavad valitsussektori 
eelarvepositsiooni enamasti negatiivselt, mis tuleneb eelkõige muu keskvalitsuse üksuste 
investeeringutest. Mõju on 2015. aastal -0,3% SKPst ja see väheneb 2018. aastaks -0,2%le SKPst. 

Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon 

Kohaliku omavalitsuse üksused (215 üksust) täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete täitmisel. 
Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid. Üldvalitsemine hõlmab linna- ja vallavalitsuse ning 
volikogu ülalpidamiskulusid. Majanduskulud (sh elamu- ja kommunaalmajandus) koosnevad 
peamiselt valla- või linnasisesest ühistranspordist, valla teede ja linnatänavate korrashoiust, 
veevarustuse korraldamisest ning tänavavalgustusest. Sotsiaalse kaitse all tagatakse hooldekodude 
ülalpidamine, sotsiaalabi ja –teenuste osutamine ning perede sotsiaalne kaitse. Koolide ja lasteaedade 
ülalpidamine kuulub haridusvaldkonna alla. Vaba aeg, kultuur ja religioon hõlmab huvikoolide, 
kultuurimajade, raamatukogude, muuseumide ja spordirajatiste ülalpidamist ning noorsootööd. 
Ülejäänud valdkonnad moodustavad kohaliku omavalitsuse üksuste väljaminekutest väiksema osa – 
sinna hulka kuuluvad tegevustest nt heakord ning jäätmehoolduse ja heitveekäitluse korraldamine. 
Kokku ulatus nende väljaminekute maht kassapõhiselt 2013. aastal 1638 mln euroni (sh 75 mln eurot 
kohustuste tasumine). Sellest 63% moodustasid personali- ja majandamiskulud. 
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Joonis 26 Kohaliku omavalitsuse üksuste põhitegevuse ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus 
valdkonniti 2013. aastal (mln eurot) 

 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk nad otsustavad ise nende koostamise üle. 
Põhiosa sissetulekutest laekub tulumaksust ja riigieelarvelistest toetustest. Tasandusfond on mõeldud 
nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Toetusfond koosneb peamiselt toetustest õpetajate 
tööjõukuludeks, koolilõunaks pakkumiseks ning toimetulekutoetuse väljamaksmiseks. Lisaks saavad 
kohaliku omavalitsuse üksused toetusi kohalike teede hoiuks ning neil on võimalus taotleda 
projektitoetust mitmest meetmest.  Muud omatulud hõlmavad peamiselt laekumisi maamaksust ja 
keskkonnatasudest või  kaupade ja teenuste müügist. 

Joonis 27 Kohaliku omavalitsuse üksuste sissetulekute jaotus 2013. aastal (mln eurot) 

 

 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Kohaliku omavalitsuse üksused kohustusid 2013. aasta novembriks koostama eelarvestrateegia 
perioodiks 2014–2017. Strateegias on tulude ja kulude kavandamisel jäädud konservatiivseks. Näiteks 
tulumaksu eeldatakse sellel perioodil laekuvat kokku 0,16 mld eurot Rahandusministeeriumi 
prognoositust vähem. Tööjõukulusid planeeritakse kasvatada keskmiselt 2,2% aastas, mis jääb 
oluliselt alla prognoositavale riigi keskmise palga kasvule (keskmiselt 6,4% aastas). 
Majandamiskulude kasvuks arvestatakse keskmiselt 2,0% aastas. Palgatõusu ja inflatsiooni surve tõttu 
võib eeldada neilt kulude jooksvat ülespoole korrigeerimist. Ettevaatlikud on oldud ka investeeringute 

Haridus; 655 

Majandus (sh 
elamu- ja 

kommunaal-
majandus); 373 

Vaba aeg, kultuur 
ja religioon; 202 

Üldvalitsemine; 
137 

Sotsiaalne 
kaitse; 125 

Muud valdkonnad; 
70 

Tulumaks; 726 

Muud omatulud; 
264 

Toetusfond; 231 

Muud saadud 
toetused; 195 

Tasandusfond; 74 



84 

 

planeerimisega perioodiks 2015–2017. Keskmiselt planeeritakse investeeringuteks kasutada 
omavahendeid 117 mln eurot aastas, mis jääb samasse suurusjärku perioodiga 2010–2013. 
Konservatiivse planeerimise tulemusena on kavandatud jõuda alates 2016. aastast ülejääki. See annab 
neile varu vastaval eelarveaastal kulude kasvatamiseks. 

Väljaminekute jaotust tegevusvaldkonniti mõjutavad peaasjalikult muutused investeeringutes. 
Kohaliku omavalitsuse üksused on investeeringute osas äraootaval seisukohal, kuniks selguvad uuel 
perioodil välisabist toetatavad tegevused.  

Tabel 9 Kohaliku omavalitsuse üksuste väljaminekud (v.a finantseerimistehingud) valdkonniti187  kohaliku 
omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiate kohaselt (mln eurot) 

Valdkond 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 

01 Üldised valitsussektori teenused 126 137 145 140 141 

02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 

03 Avalik kord ja julgeolek 5 5 6 5 5 

04 Majandus 230 270 235 242 250 

05 Keskkonnakaitse 44 54 38 37 37 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 107 103 95 92 92 

07 Tervishoid 10 11 9 10 11 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 166 202 192 185 187 

09 Haridus 613 655 671 684 696 

10 Sotsiaalne kaitse 123 125 130 134 134 

KOKKU 1 424 1 562 1 521 1 529 1 553 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nendest sõltuvate üksuste tekkepõhine defitsiit ulatus 2013. aastal 
82,7 mln euroni (sh kohaliku omavalitsuse üksused 75 mln eurot). Rahandusministeerium prognoosib 
nende defitsiiti jäämist ka perioodiks 2014–2018. Selle katmiseks suurendatakse kohustusi.  

Jooksvalt on kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete ja eelarve täitmise andmetega võimalik tutvuda 
eelarvearuannete kaudu.188  

Tabel 10 Kohaliku omavalitsuse üksuste koondnäitajad, Rahandusministeeriumi prognoos (mln eurot) 

Tulu ja tasakaal 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

Sissetulekud 1332 1 396 1 458 1 515 1 575 1 641 

- Tulumaks 726 779 834 884 937 995 

- Tasandusfond 75 75 75 75 75 75 

Eelarve tasakaal -83 -37 -35 -36 -85 -35 

Allikas: Rahandusministeerium. 

  

                                                             
187

 Riigi raamatupidamise üldeeskirjaga kinnitatud klassifikaatori jaotus, mis põhineb COFOG-l.  
 
188

 http://www.fin.ee/kov-eelarved-ulevaated#KOVK  

http://www.fin.ee/kov-eelarved-ulevaated#KOVK
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Sotsiaalkindlustusfondide eelarvepositsioon 

Sotsiaalkindlustusfondide sektorisse kuuluvad ravikindlustust pakkuv Haigekassa ja töötuskindlustust 
pakkuv Töötukassa. Riiklik pensionikindlustuse süsteem kuulub Eestis keskvalitsuse hulka. 

Tabel 11 Sotsiaalkindlustusfondide eelarvepositsioon aastatel 2013–2018 
 2013 2014 eelarve 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
        

Sotsiaalkindlustusfondid (mln eurot) 62 61 35 28 27 37 51 
Sotsiaalkindlustusfondid (% SKPst) 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 
* prognoos 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Haigekassa tuludest ca 99% moodustab sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa laekumine. Kindlustatule 
tagatud hüvitistest on ülekaalukalt kõige suurema mahuga tervishoiuteenused (haiguste ennetamine, 
üld- ja eriarstiabi, hooldusravi ning hambaravi). Sellele järgnevad kompenseeritavad ravimid ja ajutise 
töövõimetuse hüvitised. 

Joonis 28 Haigekassa kulude jaotus 2013. aastal

 

Allikas: Haigekassa. 

2013. aastal oli Haigekassa eelarvepositsioon tänu prognoositust suuremale sotsiaalmaksu 
laekumisele ning väiksematele kuludele oodatust parem (ülejääk 1 mln eurot). 2014. aastaks on 
oodata sügavama puudujäägi tekkimist, 13 mln eurot, mis tuleneb peamiselt sellest, et 
meditsiinitöötajate palgad kasvavad vastavalt 2012. aastal sõlmitud kollektiivleppele sotsiaalmaksu 
laekumisest kiiremini. Kõige suuremas mahus ning kogukuludest kiirema kasvutempoga kasvab kulu 
eriarstiabile, mis on ka kõige suurem kululiik. Ravimite kompenseerimise kulu, mis on suuruselt 
järgmine, kasvab 2014. aastal kogukuludega võrreldes veidi aeglasemalt. Aastatel 2015-2018 on 
oodata väikese ülejäägiga eelarvepositsiooni. 

Tabel 12 Haigekassa koondnäitajad aastatel 2010-2018 (mln eurot)** 

 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
          

Tulud kokku 694,4 735,1 781,9 836,9 893,5 961,7 1 026,7 1 094,1 1 168,1 

sh. sotsiaalmaks 685,9 725,6 776,9 829,7 887,5 956,1 1 020,9 1 088,1 1 161,8 

Kulud kokku 700,3 725,5 780,9 838,4 906,4 959,2 1 024,3 1 088,2 1 156,1 

Eelarvepositsioon -4,7 14,3 1,9 0,8 -12,9 2,5 2,4 5,9 12 
* prognoos 
** Aastate 2010-2013 eelarvepositsioon Rahandusministeeriumi saldoandmiku põhjal. Aastate 2014-2018 kulud vastavalt 
Rahandusministeeriumi poolt täpsustatud Haigekassa prognoosile. Aastate 2014-2018 tulude prognoos vastavalt Rahandusministeeriumi 2014. 
aasta kevadisele majandusprognoosile.  

Töötukassa kuludest moodustavad suurima osa töötuskindlustushüvitised, mille saamise periood 
pikenes juba 2011. aastast 360 päevani. 2013. aastal sai nimetatud hüvitist üle kahe korra vähem 
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inimesi kui 2010. aastal, mil saajate arv oli suurim. Kahanev suundumus kestab prognoositavalt kogu 
eelarvestrateegia perioodil nii hüvitise saajate kui ka töötute koguarvu osas. Siiski on oodata hüvitiste 
kulude mahu stabiliseerumist, kuna väljamaksete suurus on seotud palgaga, mis prognoosiperioodil 
kasvab. 

Joonis 29 Töötukassa kulude jaotus 2013. aastal

 

Allikas: Töötukassa. 

Sarnaselt 2012. aastaga lõpetas Töötukassa ka möödunud aasta ülejäägiga (55 miljonit eurot), kuid 
ülejääk oli oluliselt väiksem, sest 2013. aasta alguses langetati töötuskindlustushüvitise maksemäära. 
Käesoleva aasta Töötukassa eelarvepositsiooni mõjutab negatiivselt kulude kasv (kulud kasvavad nii 
hüvitistele kui ka teenustele). Samuti ei kasva töötuskindlustusmakse laekumine samas tempos teiste 
tööjõumaksudega, kuna 2013. aastal laekus nimetatud makse jaanuaris veel varasema kõrgema 
määraga. Oodatav ülejääk 2014. aastal on 48 mln eurot. 2015. aastal väheneb Töötukassa eelarve 
ülejääk 25 miljonile eurole, kuna töötuskindlustusmakse määr langeb 2,4%le ning seoses käivitatava 
töövõimereformiga suurenevad Töötukassa tegevuskulud. Järgnevatel aastatel on oodata sarnases 
suurusjärgus ülejäägiga eelarvepositsiooni. 

Tabel 13 Töötukassa koondnäitajad aastatel 2010-2018 (mln eurot)*** 

 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 
          

Tulud kokku 238,4 249,7 249,3 184,8 193,5 169,2 181,7 193,8 207,4 

 - töötuskindlustusmakse 179,2 194,4 211,0 167,2 168,5 144,8 155,1 165,6 177,1 

Kulud kokku 157,3 116,4 126,5 126,7 145,8 143,9 157,5 162,4 168,7 

 - hüvitised** 76,2 44,6 48,7 54,4 60,5 56,9 56,2 55,6 56,8 

Eelarvepositsioon 78,1 129 118,6 63,2 47,7 25,3 24,2 31,4 38,7 
* prognoos 
** Töötuskindlustushüvitis, kindlustushüvitis koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse hüvitis. 
*** Aastate 2010-2013 eelarvepositsioon Rahandusministeeriumi saldoandmiku alusel, samade aastate tulud ja kulud vastavalt Töötukassa 
majandusaasta aruannetele (v.a 2013, mis on vastavalt esialgsetele eelarve täitmise aruandele), 2014-2018 prognoos vastavalt Töötukassa 
prognoosile. Tulenevalt sellest, et Töötukassa aruanded on kassapõhise arvestuspõhimõttega ning Rahandusministeeriumi saldoandmik 
tekkepõhisega, ei anna tulude ja kulude vahe kokku eelarvepositsiooni aastatel 2010-2013.   
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Maksupoliitika, maksukoormus ja maksukulud 

Üheks maksupoliitiliseks eesmärgiks on olnud maksude osalise ümberorienteerimise abil nihutada 
maksukoormus tulu maksustamiselt tarbimise, loodusvarade kasutamise ja keskkonna saastamise 
maksustamisele. Samas hoitakse süsteem stabiilse, lihtsa ja läbipaistvana, võimalikult väheste 
erandite ja erisustega. 

Eurostati andmetel oli 2012. aasta Eesti maksukoormus 32,5% SKPst, mis on oluliselt madalam nii EL 
27 riigi kui ka euroala kaalutud keskmisest (vt joonis 30). Võrreldes Kesk- ja Ida-Euroopa riikidega on 
meist suurem maksukoormus Sloveenias, Ungaris ja Tšehhis.  

Valitsuse eesmärk on hoida maksukoormus viimase majanduskriisi eelsel tasemel (ca 32% 
SKPst), vähendades tööjõuga seotud makse. 

Joonis 30 Maksukoormus Euroopa Liidus 2012. aastal (% SKPst) 

 

Allikas: Eurostat. 

2014. aasta maksukoormuseks kujuneb 32,4% SKPst (vt joonis 31A). Sel aastal vähendab maksu-
koormust pensionide täiendava maksuvaba tulu tõstmine ning suurendab tubaka- ja alkoholiaktsiisi 
tõstmine. Perioodil 2014–2017 on maksukoormust vähendava mõjuga tulumaksu ja töötuskindlustus-
makse määra langetamine ning maksuvaba tulu tõstmine. Tehniliselt on maksukoormust vähendava 
mõjuga ka kohustusliku kogumispensioni suuremad riigipoolsed sissemaksed omapoolsete maksetega 
jätkanuile. Maksukoormust suurendab eelkõige aktsiisimäärade tõstmine, kuid lisaks suurendavad 
laekumisi ka planeeritavad muudatused ettevõtete sõiduautode käibemaksustamises ning 
käibedeklaratsiooni lisadeklaratsioon. Allpool on kavandatavatest meetmetest lähemalt kirjutatud. 
Kokkuvõttes püsib maksukoormus 2014. aastaga võrreldaval tasemel jõudes 2018. aastaks 32,3%le 
SKPst. 

Maksumuudatused 

Aus maksukeskkond – võrdne konkurents ja kohtlemine 

Valitsus on heaks kiitnud kaks maksumuudatust käibemaksustamises, mis on suunatud 
maksusüsteemi õiglasemaks muutmisele. Ettevõtete sõiduautode käibemaksu mahaarvamise 
piiramine on mõeldud maksustamaks eratarbimist, mida tehakse läbi ettevõtte. Meetmega piiratakse 
ettevõtte sõiduautode ja seotud kulude käibemaksu mahaarvamist poole ulatuses, kui sõiduauto pole 
täielikult kasutuses ettevõtluse tarbeks. 

Käibemaksudeklaratsiooni elektroonilise lisaga kogutakse ettevõtetevaheliste tehingute kohta 
täiendavat informatsiooni, millega vähendatakse käibemaksupettuste hulka, parandades seeläbi 
konkurentsi toimimist. Kahe meetme kombineeritud mõju käibemaksu laekumisele järgneval neljal 
aastal on ligikaudu 70-80 mln eurot aastas. 

Õiglasem maksusüsteem – maksuerisuste vähendamine 

Kavas on kriitiliselt üle vaadata ning loobuda maksusoodustustest, mis on oma esialgsest eesmärgist 
eemaldunud ning muutunud põhjendamatuks. Iga maksusoodustuse puhul vaadatakse, kas see on 
proportsionaalne saavutatava eesmärgiga, kas see vastab ühiskonna ootustele ja vajadustele ning kas 
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seda eesmärki on kõige otstarbekam saavutada just maksusoodustuse kaudu. Vajaduse korral 
sätestatakse soodustus tähtajalisena, mis annab võimaluse analüüsida soodustuse efektiivsust ees-
märgi saavutamisel ning otsustada analüüsi põhjal, kas pikendada soodustust. 

Alates 1. jaanuarist 2015 lõpetatakse erimärgitsatud kütuste kasutamise lubamine laevaliikluses, 
raudteevedudel ja kütmisel. Otsus puudutab keskmiselt 65% praegustest erimärgistatud kütuste 
kasutajatest. Aktsiisimäär tõuseb praeguselt 110,95lt eurolt tavadiislikütuse määrani ehk 392,92le 
eurole.  

Kasvusõbralikum maksustruktuur – tööjõu maksukoormuse vähendamine, tarbimise ja 
keskkonnakasutamise kõrgem maksustamine 

Tööjõu maksukoormust vähendavad järgmised maksumuudatused: maksuvaba tulu järk-järguline 
tõstmine 2018. aastaks 184€ni kuus, töötuskindlustusmakse määra langetamine 3%lt 2,4%le 
2015. aastal ja pensionäride täiendava maksuvaba tulu tõstmine 220€ni 2015. aastal. 

Tarbimise maksukoormust suurendab aktsiisimäärade tõstmine. Alkoholiaktsiisi määrad tõusevad 
järgmisel aastal 15% ning edasi 10% aastas kuni 2018. aastani. Alkoholiaktsiisi tõstetakse kooskõlas 
alkoholipoliitika rohelise raamatu hinna- ja maksupoliitika meetmega, mis näeb ette alkoholi 
maksustamise pikaajalise raamistiku väljatöötamist. Tubakaaktsiisi määrasid tõstetakse 5% aastas 
alates 2016. aasta 1. jaanuarist. Vastavalt maksupoliitika meetmele peab tubakatoodete hind tõusma 
vähemalt tarbijahinnaindeksiga samas tempos, et tubakatoodete kättesaadavus ei suureneks.  

Keskkonnamakse suurendab maagaasi aktsiisi tõstmine. Maagaasi aktsiisimäära tõstetakse 
1. jaanuarist 2015 praeguselt 23,45 eurolt 28,14 eurole. Tulevikus on valitsusel kavas jätkata maagaasi 
kui fossiilse kütuse maksumäära tõstmist.  

Joonis 31 Maksukoormuse areng Eestis (% SKPst) 

A. Maksukoormus     B. Maksulised tulud (%) 

        
Allikad: Rahandusministeerium, Eurostat. 

2018. aastaks jääb tööjõumaksude 189  osakaal kogulaekumises 51,4%le, kapitalimaksude 190 
osakaal langeb 7,8%lt 6,8%le, tarbimismaksude191 osatähtsus tõuseb 40,8%lt 41,8%le (vt joonis 
31B). 

Keskkonnamaksud192, mis on osa tarbimismaksudest, moodustavad 2014. aastal 7,8% kõigist 
maksudest, ületades sellega Euroopa Liidu keskmist (6,2% 2011. aastal). 2018. aastaks langeb kesk-
konnamaksude osakaal 7,2%le eelkõige tänu kütuseaktsiisi aeglustuvale kasvule. 

 

Tabel 14 2015. aasta peamised maksupoliitilised muudatused193 

                                                             
189

 ESA95 metoodika kohaselt loetakse tööjõumaksude hulka: sotsiaalkindlustusmaksed, füüsilise isiku tulumaks palgatuludelt, füüsilise isiku tulu-

maks sotsiaalsiiretelt ja pensionidelt, füüsilise isiku tulumaks ettevõtlusega tegelemiselt. 
190

 ESA95 metoodika kohaselt loetakse kapitalimaksude hulka: juriidilise isiku tulumaks, füüsilise isiku tulumaks kapitalitulult, hasartmängumaks, 

reklaamimaks, maamaks, raskeveokimaks, tegevuslubade ja litsentside riigilõiv, vee erikasutustasu, teede ja tänavate sulgemise maks, muud 
maksud ja tasud. 
191

 ESA95 metoodika kohaselt loetakse tarbimismaksude hulka: käibemaks, tollimaks, aktsiisid, autode registreerimistasu, müügimaks, saastetasud, 

kalapüügiõiguse tasu, paadimaks. 
192  Keskkonnamaksud jagunevad energia- (kütuse- ja elektriaktsiis), transpordi- (raskeveokimaks, autode registreerimistasu, paadimaks) ja 
saastemaksudeks (saastetasud, vee erikasutustasu, pakendiaktsiis, kalapüügiõiguse tasu). 
193 

Mõju võrreldes sellega, kui edasi kehtiks 31.12.2014 määrad/olukord.
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Maksumuudatused Jõustumine Mõju 2015 

mln € % SKPst 

 1. Alkoholiaktsiisi täiendav tõstmine 
10% 2015. aastal 

1. jaan 2015 18 0,09 

 2. Erimärgistatud kütuse 
soodusaktsiisi kaotamine (v.a. 
põllumajandus ja kalalaevad)  

1. jaan 2015 27,0 0,14 

 3. Riigieelarvest saadavate PRIA 
toetuste maksustamine  

1. jaan 2015 1,5 0,01 

 4. Maagaasi aktsiisimäära tõstmine 
20%   

1. jaan 2015 3,1 0,02 

 5. Ettevõtete sõiduautode 
käibemaksumuudatused  

1. jaanuar 
2015 

44,1 0,21 

 6. KMD INF  1. jaan 2015 27,5 0,13 

 7. Tulumaksu määra vähendamine 
21%lt 20%le 

1. jaan 2015 -80,4 -0,39 

8. Maksuvaba tulu tõstmine 144€lt 
154€ni kuus 

1. jaan 2015 -16,7 -0,08 

9. Töötuskindlustusmakse määra   

langetamine 3%lt 2,4%le 

1. jaan 2015 -32,3 -0,16 

10. Pensionäride täiendava maksuvaba 
tulu tõstmine 220€ni kuus  

1. jaan 2015 -4,3 -0,02 

Allikas: Rahandusministeerium. 

 

Tabel 15 Eelarvepoliitiliste otsuste mõju valitsussektori tuludele 

 2013 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

mln 
eurot 

% SKPst % SKPst % SKPst % SKPst % SKPst % SKPst 

        

Valitussektori tulud  7 031,1 38,1 37,5 37,2 35,7 35,8 35,8 

Valitsussektori tulud 
arvestades tulupoliitilisi 
meetmeid 

   37,6 36,2 36,5 36,3 

Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium 

Tööjõu efektiivne maksumäär 

Lisaks maksutulude osakaalule SKPs iseloomustab maksukoormuse suurust ka efektiivne194 maksu-
määr (implicit tax rate, ITR), mis on laekunud maksutulude suhe maksubaasi. Tööjõu efektiivne 
maksumäär leitakse näitaja tööjõumaksude suhtena tööjõukuludesse. Kuna efektiivse maksumäära 
osaks on tegelikult laekunud maksud, siis rahvusvahelise võrdluse puhul tuleb arvestada sellega, et 
maksuametite võimekus ning inimeste maksukuulekus on erinevates riikides erinev. 

Valitsuse eesmärk on langetada tööjõu efektiivne maksumäär 2015. aastaks 33,2%le. 

Tööjõu efektiivne maksumäär (vt joonis 32) langes kiiresti 2005. aastani ja püsis allpool 34% taset 
2008. aastani füüsilise isiku tulumaksu määra langetamise ja maksuvaba tulu tõstmise tõttu. Perioodil 

                                                             
194

 Vahel tõlgitakse ka tegeliku või keskmise maksumäärana. Eelistatud mõiste on siiski efektiivne maksumäär, mis 
omab võrreldes teistega täpsemat tähendust. 
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2009-2010 tõsteti töötuskindlustusmakse määra ning peatati riigipoolsed kohustusliku 
kogumispensioni maksed, mistõttu efektiivne maksumäär tõusis. 2011. aastal oli tööjõu efektiivne 
maksumäär 36,2%, millega olime Euroopa Liidus 11. kohal. Riigipoolsete kogumispensioni maksete 
taastamine (2012) ja töötuskindlustusmakse määra langetamine (2013) vähendasid näitaja 
2013. aastaks 34,1%le. Kogumispensioni kompenseerimine (2014-2017), tulumaksu ja 
töötuskindlustusmakse määra langetamine (2015) ja maksuvaba tulu tõstmine (2015-2018) 
kahandavad näitaja 2015. aastaks 33,2%le. 2018. aastaks kaob kogumispensioni kompenseerimise 
mõju ja tööjõu efektiivne maksumäär tõuseb 34,2%le. 

Joonis 32 Tööjõu efektiivne maksumäär Eestis ja Euroopa Liidus (% maksubaasist) 

 

Allikas: Taxation Trends (2013), Rahandusministeerium  

Maksukulud 

Järgnevalt on kirjeldatud Eesti riigieelarves aastatel 2014–2015 sisalduvaid maksukulusid. Maksu-
kulude väärtuste hindamisel on kasutatud kaotatava tulu meetodit ning kassapõhiseid andmeid, iga 
maksukulu sätte puhul on arvesse võetud sätte rakendamise ja tegeliku kohaldamise vaheline viitaeg. 
Hinnatud on ainult maksukulude kehtestamise nn esimese ringi efekte. Näiteks täiendava maksuvaba 
tulu kehtestamise korral on hinnatud sätte rakendamise otsest mõju tulumaksu laekumisele. Samas ei 
ole hinnatud seda, et täiendava maksuvaba tulu korral jääb füüsilistele isikutele rohkem raha kätte 
ning kui nad suunavad täiendavad vahendid tarbimisse, siis laekub enam käibemaksu. Nende 
maksukulude puhul, mis on otseselt ja üheselt seotud teiste maksudega, on vaadeldud maksukulude 
kehtestamise koondmõju, näiteks alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisiseadusest tulenevad 
maksukulud mõjutavad lõpptarbimise määra ulatuses ka käibemaksu laekumist. Tulenevalt kaotatava 
tulu meetodi rakendamisest ei ole maksukulude väärtuste hindamisel arvestatud erinevate 
käitumuslike efektidega ning eelarvepiirangutega. 

Maksukulude väärtuste arvutamisel on oluline mõista, et iga üksikut maksukulu sätet on hinnatud 
eraldi, arvestamata eri sätete omavahelisi koosmõjusid, ning seetõttu ei ole maksukulude koond-
summa leidmine erinevate sätete kokkuliitmise teel korrektne, kuid samas võimaldab see hinnata 
kehtestatud maksukulude taset ning trende. 

Olulised riigieelarve tulude laekumist mõjutavad maksukulud sisalduvad kolmes erinevas õigusaktis – 
tulumaksuseaduses, käibemaksuseaduses ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses. 
Käibemaksuseaduse195 (KMS) puhul võib nimetada maksukuludeks ehk olulisteks hälveteks ees-
märgiks olevast maksusüsteemist sätteid, mille kaudu toetatakse soodsama maksumäära kaudu teatud 
kaupade või teenuste tarbimist. Tulumaksuseaduse196 (TMS) puhul võib nimetada maksukuludeks ehk 
olulisteks hälveteks eesmärgiks olevast maksusüsteemist sätteid, mille kaudu toetatakse täiendavate 
maksuvabastuste kaudu teatud tegevusalade ettevõtjaid, teatud tüüpi füüsilisi isikuid või perekondi, 
teatud kulutusi tegevaid või teenuseid tarbivaid füüsilisi isikuid. TMS puhul on eeldatud, et 
paragrahvi 23 kohaselt kehtestatud residendist füüsilise isiku maksustamisperioodi tulust 
mahaarvatav maksuvaba tulu on eesmärgiks oleva maksusüsteemi üheks osaks (ning ei ole maksu-

                                                             
195

 Käibemaksuseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017.  
196

 Tulumaksuseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012031.  
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kulu). Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse197 (ATKEAS) puhul võib nimetada maksu-
kuludeks ehk olulisteks hälveteks eesmärgiks olevast maksusüsteemist sätteid, mille kaudu toetatakse 
soodsamate aktsiisimäärade või aktsiisivabastuste kaudu teatud tegevusalade ettevõtjaid või teatud 
kaupade tootmist. 

Tabel 16 Maksukulud riigieelarves aastatel 2014–2015198  (mln €) 
Maksukulu Säte Valitsemis-

funktsioon199 
2014 2015 

     1. Käibemaksumäär 9% raamatutele, töövihikutele ja 
perioodika väljaannetele 

KMS §15 lg 2 p 1 
ja 3 

9 9,7 10,3 

2. Käibemaksumäär 9% ravimitele ja meditsiini-
seadmetele 

KMS §15 lg 2 p 2 7 49,4 52,1 

3. Käibemaksumäär 9% majutusteenustele KMS §15 lg 2 p 4 8 17,5 18,5 
4. Täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest 

TMS §23¹ 
10 25,8 26,2 

5. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral 
TMS §23²  

10 140,7 148,6 

6. Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või 
kutsehaigushüvitise korral 

TMS §23³ 
10 0,2 0,2 

7. Eluasemelaenu intresside mahaarvamine 
TMS §25 

6 16,1 16,4 

8. Koolituskulude mahaarvamine 
TMS §26 

9 14,9 15,4 

9. Kingitused ja annetused 
TMS §27 lg 1 

8 0,7 0,8 

10. Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute 
soetamine 

TMS §28 
10 6,2 6,6 

11. FIE täiendav maksuvaba tulu põllumajandussaaduste 
või metsamaterjali võõrandamisel 

TMS §32 lg 4 
4 2,6 2,6 

12. Väikeõlletootjate 50% aktsiisimäär 
ATKEAS §46 lg 1 4 0,1 0,1 

13. Eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli soodsam 
aktsiisimäär 

ATKEAS §66 lg 7 4 55,5 22,4 

14. Kalurite kütuseaktsiisivabastus 
ATKEAS §27 lg 1 
p 22² 

4 1,1 0,8 

15. Elektrienergia, mida kasutatakse keemilise 
reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes, 
metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides 

ATKEAS §27 lg 1 
p24, 284 

4 1,3 1,3 

16. Elektrienergia ja kütus, mida kasutatakse elektri-
energia tootmiseks ning elektrienergia, mida kasuta-
takse elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks 

ATKEAS §27 lg 1 
p282 

4 6,6 6,7 

17. Elektrienergia, mis moodustab toote omahinnast 
keskmiselt rohkem kui 50% 

ATKEAS §27 lg 1 
p285 

4 0,1 0,1 

18. Kütus, mida kasutatakse mineraloogilistes 
protsessides 

ATKEAS §27 lg 1 
P 282 

4 4,1 4,2 

19. Maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös 
hoidmiseks 

ATKEAS §27 lg 1 
P 286 

4 0,02 0,02 

KOKKU   
352,8 329,6 

Allikas: Rahandusministeerium. 

2014. ja 2015. aasta riigieelarvete laekumist mõjutab 20 erinevat maksukulu sätet käibe-maksu-
seaduses, tulumaksuseaduses ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses. Kokku 
moodustab peamiste maksukulude maht 2014. aastal 352,8 mln eurot ehk 1,8% SKPst. Jätkuvalt on 
maksukuludest suurima mahuga täiendav maksuvaba tulu pensioni korral, diislikütuse aktsiisimäärast 
soodsam aktsiisimäär eriotstarbelisele diislikütusele ja kergele kütteõlile ning madalama 
käibemaksumääraga maksustatud ravimid ja meditsiiniseadmed. Kolme suurima maksukulu maht 
moodustab 2014. aastal 70% kõikide kehtestatud maksukulude mahust. Aastal 2015 vähenevad 

                                                             
197

 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/120122012004. 
198 Maksukulude hinnangud on arvutatud ainult nende sätete kohta, mis sisalduvad maksundusalastes õigusaktides 
seisuga 1.01.2013. 
199

 Valitsemisfunktsioonid: 1. üldised valitsussektori tegevused; 2. riigikaitse; 3. avalik kord ja julgeolek; 4. majandus; 
5. keskkonnakaitse; 6. elamu- ja kommunaalmajandus; 7. tervishoid; 8. vaba aeg, kultuur ja religioon; 9. haridus; 
10. sotsiaalne kaitse. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/120122012004
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maksukulud 1,6% võrra 329,6 mln eurole. Põhjuseks kütuse erimärgistamise kaotamine (v.a. 
põllumajanduses ja kalalaevadel) 

Maksukulu dünaamika analüüsiks valitsemisfunktsioonide kaupa on iga maksukulu sätte puhul 
määratletud valitsemisfunktsioon, millega iga konkreetne maksukulu säte on seotud. Tabelis 16 on 
näha, et maksukulude kaudu toetatakse aastatel 2014–2015 kümnest erinevast valitsemis-
funktsioonist kuute (majandus; elamu- ja kommunaalmajandus; tervishoid; vaba aeg, kultuur ja 
religioon; haridus; sotsiaalne kaitse). 2014. aastal moodustavad suurima osakaalu valitsemis-
funktsioonid “sotsiaalne kaitse” (172,9 mln eurot ehk ca 49% maksukulude mahust), “majandus” 
(71,5 mln eurot ehk 20,3%) ning “tervishoid ” (49,4 mln eurot ehk 14,0%). Ülejäänud valitsemis-
funktsioonide alla kuuluvate maksukulude mahud moodustavad 59,0mln eurot ehk 16,7% maksu-
kulude kogumahust. 

Maksukulusid võib vaadata ka osatähtsusena vastava maksu laekumisest. Käibemaksu puhul 
moodustavad maksukulud (tabelis punktid 1–3) 2014. aastal 77 mln eurot ehk 5% käibemaksu 
kogulaekumisest. Riigieelarvesse laekuvast füüsilise isiku tulumaksust moodustavad vastavad 
maksukulud (tabelis punktid 4-11) 207 mln eurot ehk 62% ning aktsiise (tabelis punktid 12–19) jääb 
maksusoodustuste tõttu laekumata 57 mln eurot ehk 8% laekumisest. 
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Valitsussektori võlakoormus ja reservid 

Valitsussektori võlakoormus 

Eesti eelarvepoliitika põhieesmärk iseseisvusaastate jooksul on olnud hoida valitsussektori eelarve-
positsioon keskpikal perioodil tasakaalus ning võimaluse korral ülejäägiga, mis on omakorda 
väljendunud madalas võlakoormuse tasemes200. 2013. aasta lõpus ulatus Eesti valitsussektori võlg 
10%ni SKPst, mis on võrreldes 2012. aastaga 0,2% kõrgem tase. Võlakoormuse suurenemise 
põhjusteks olid eelkõige Euroopa Finantsstabiilsusfondi (EFSF)201 poolt väljastatud laenude mahu 
kasv ning kohalike omavalitsuste võlakoormuse kasv. Valitsussektori 1 845 mln euro suurusest 
võlgnevusest moodustas keskvalitsuse panus koos EFSFi mõjuga 1 209 mln eurot202 ning kohalike 
omavalitsuste võlg 636 mln eurot, välisvõla osakaal oli koguvõlast 64%. Ilma EFSFi mõjuta, mis ulatus 
2013. aastal 458 mln euroni, moodustas keskvalitsuse panus võlakoormusesse 750 mln eurot ehk 
4,1% SKPst. 

Tabel 17 Valitsussektori võlakoormuse muutus 2013. aastal 

 31. detsember 2012 31. detsember 2013 Muutus 

mln eurot % SKPst mln eurot % SKPst % SKPst 
      

Valitsussektor 1712,1 9,8 1844,8 10,0 0,2 

Kodumaine võlg 647,6 3,7 668,6 3,6 -0,1 

Välisvõlg 1064,5 6,1 1176,2 6,4 0,3 

Keskvalitsus203 1228,2 7,1 1310,5 7,1 0,1 

Kodumaine võlg 253,3 1,5 236,3 1,3 -0,2 

Välisvõlg 974,9 5,6 1074,2 5,8 0,2 

Kohalikud omavalitsused 566,2 3,3 636,1 3,5 0,2 

Kodumaine võlg 448,3 2,6 508,0 2,8 0,2 

Välisvõlg 117,9 0,7 128,1 0,7 0,0 

Sotsiaalkindlustusfondid 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Kodumaine võlg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Välisvõlg 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Allikas: Statistikaamet 

 

2014. aastal väheneb valitsussektori võlakoormus 9,8%le SKPst. Võlakoormuse vähenemise põhjuseks 
on keskvalitsuse panuse vähenemine, kohalike omavalitsuste võlakoormus püsib protsendina SKPst 
2013. aasta tasemel. Prognoosi kohaselt väheneb valitsussektori võlg ka järgnevatel aastatel ning 
prognoosiperioodi lõpuks moodustab see 7,9% SKPst (vt tabel 18). Kuna keskvalitsuse negatiivset 
rahavoogu rahastatakse reservide arvelt, siis uusi laene ei võeta ning samas makstakse tagasi vanu 
laene. Ilma EFSFita väheneb keskvalitsuse panus võlakoormusesse nii nominaalselt kui ka protsendina 
SKPst. EFSFi panus samal ajal nominaalselt küll suureneb, kuid protsendina SKPst väheneb. Kohalike 
omavalitsuste puudujääk kaetakse prognoosi kohaselt kogu keskpika perioodi jooksul 
võõrvahenditest ning nende nominaalne võla maht suureneb, protsendina SKPst püsib see 3,5% 
lähedal. 
 
  

                                                             
200

 Rahvusvaheline võrdlus toodud lisa 7-s. 
201

 Vastavalt valitsussektori võla arvestuse metoodikale kajastuvad alates Eesti liitumisest EFSFiga ka viimase poolt 
väljastatud laenud osaliselt Eesti võlakoormuses. 
202

 Valitsussektori tasemel konsolideeritud number 
203

 Keskvalitsuse tasemel konsolideeritud number 
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Tabel 18 Valitsussektori võlakoormus 2013–2018  (% SKPst) 
 2013 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 

1. Võlg kokku 
10,0 9,8 9,3 8,8 8,5 7,9 

2. Muutus võlakoormuses  
0,2 -0,2 -0,5 -0,5 -0,3 -0,6 

Panused võlakoormuse muutusesse: (2=3-4+5+6)204 
3. Nominaalse SKP kasvu panus 

-0,5 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 -0,5 
4. Primaarne eelarvetasakaal 

0,0 -0,6 -0,4 -0,2 0,2 0,8 
5. Intressimaksed 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 
6. Võlakoormuse muutuse ja eelarvepositsiooni 
vaheline erinevus (stock-flow adjustment, SFA) 0,5 -0,5 -0,4 -0,2 0,3 0,5 

Valitsussektori võla hinnanguline intressimäär (%) 
1,5 1,5 1,6 1,9 2,3 2,6 

Muud asjakohased näitajad 
7. Likviidsed finantsvarad 

9,9 8,3 7,5 6,8 6,8 7,2 
8. Võla amortisatsioon alates eelmise aasta 
lõpust205 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 

9. Netovõlg (9=1-7) 
0,1 1,5 1,8 1,9 1,6 0,7 

10. Välisvaluutas nomineeritud võla osakaal (%) 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11. Keskmine aegumistähtaeg206 (aastat) 
6,8 6,0 5,2 4,5 3,8 3,2 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

Eelarvepuudujäägi kasvades võiks eeldada ka valitsussektori võla suurenemist puudujäägi ulatuses. 
Tegelikkuses on suhe võlakoormuse ja puudujäägi vahel keerulisem ning rolli mängivad ka muud 
tegurid. Näiteks võib võlakoormus kasvada siis, kui laenu võetakse puudujäägi katmise asemel 
finantseerimistehingute rahastamiseks, viimased aga ei kajastu ei riigi tuludes ega ka kuludes. Selliste 
muude tegurite suurust mõõdab näitaja „võlakoormuse muutuse ja eelarvepositsiooni vaheline 
erinevus“ (inglise keeles stock-flow adjustment, lühendatult SFA). 2013. aastal oli Eesti SFA 98,5 mln 
eurot ehk 0,5% SKPst (vt joonist 33B), mis tähendab, et võlakoormus kasvas rohkem (132,7 mln eur) 
kui oli eelarvepuudujääk (34,2 mln eur). Võlakoormuse puudujäägist suurema kasvu taga oli peamiselt 
EFSFi mõju suurenemine. Aastatel 2014 - 2016 on SFA prognoosi kohaselt negatiivne, mis tähendab, et 
võlakoormus suureneb vähem kui eelarvepuudujäägi võrra, mis tuleneb sellest, et puudujäägi 
katmiseks kasutatakse reserve. 2017. ja 2018. aastal on SFA positiivne. 2017. aastal seetõttu, et võlg 
suureneb rohkem kui on valitsussektori puudujääk (laenude tagasimaksete, mida eelarve kuludes ei 
kajastata, suurenemise tõttu) ja 2018. aastal sellepärast, et võlakoormus väheneb vähem kui on 
ülejääk (ülejääki ei kasutata prognoosi kohaselt mitte võla vähendamiseks, vaid reservide 
suurendamiseks). 

 
  

                                                             
204

 Mõnel aastal ümardamisest tulenevalt võrdus ei kehti 
205

 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta 
206

 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta 
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Joonis 33 Võlakoormuse areng  2004–2018 (% SKPst) 

A. Valitsussektori võlg    B. Võlakoormuse muutuse ja eelarve-  
       positsiooni vaheline erinevus 

             

C. Keskvalitsuse207 võla tagasimaksed  D. Keskvalitsuse208 võla keskmine intress 

       
Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet, Eurostat. 

Valitsussektori reservid ja netopositsioon 

Valitsussektori likviidsete finantsvarade209 maht oli 2013. aasta lõpus 1 821 mln eurot ehk 9,9% SKPst. 
Võrreldes eelmise aastaga suurenesid sotsiaalkindlustusfondide reservid, kohalike omavalitsuste ja 
keskvalitsuse reservid vähenesid. Järgnevatel aastatel on tulenevalt vajadusest finantseerida 
riigieelarve puudujääki ning finantseerimistehinguid ette näha reservide järk-järgulist vähenemist 
ning 2017. aasta lõpuks moodustavad valitsussektori reservid 6,8% SKPst. 2018. aastal suurenevad 
reservid 7,2%ni SKPst. 

Valitsussektori võlakoormus ületas 2013. aastal mõnevõrra reservide mahtu ning netovõlg moodustas 
0,1% SKPst. Prognoosi kohaselt vähenevad järgnevatel aastatel nii võlakoormus kui ka reservid, kuid 
reservid vähenevad rohkem ning 2016. aasta lõpuks suureneb netovõlg 1,9%ni SKPst. Seejärel hakkab 
netovõlg vähenema. 2018. aasta lõpus moodustab netovõlg prognoosi kohaselt 0,7% SKPst. Ilma EFSFi 
mõjuta ületavad reservid kogu prognoosiperioodi jooksul võlakoormust ning prognoosiperioodi 
lõpuks ulatuvad netovarad 1,3%ni SKPst. 
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 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
208

 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
209

 Likviidseteks finantsvaradeks loetakse sularaha ja hoiuseid (ESA 95 kood AF.2), väärtpabereid (v.a aktsiad ja 
finantstuletisinstrumendid) (AF.33), finantstuletisinstrumente (AF.34), börsil noteeritud aktsiaid (AF.511) ja 
investeerimisfondide osakuid (AF.52) 

0,0 

2,0 

4,0 

6,0 

8,0 

10,0 

12,0 

2004 2006 2008 2010 2012 2014* 2016* 2018* 

EFSF Kohalikud omavalitsused Keskvalitsus (v.a EFSF) 

-3,0 

-2,0 

-1,0 

0,0 

1,0 

2,0 

3,0 

4,0 

5,0 

2008 2010 2012 2014* 2016* 2018* 

0 

40 

80 

120 

2004 2006 2008 2010 2012 2014* 2016* 2018* 

Laenude tagasimaksed (mln eur) 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

2008 2010 2012 2014* 2016* 2018* 

Aasta keskmine intressimäär (%) 



96 

 

Joonis 34 Valitsussektori likviidsed varad, võlakoormus ja netopositsioon 2006–2018 (% SKPst) 

 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 
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KOKKUVÕTE 
Riigi eelarvestrateegia uuendamise aluseks on Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadine 
majandusprognoos, Eesti Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna koalitsiooni 

tegevuskava, ministeeriumide organisatsioonipõhised arengukavad ning valdkondlike arengukavade 

täitmise aruanded. Koos riigi eelarvestrateegiaga valmis ka Stabiilsusprogramm 2014. 

Valitsuse eesmärk on tagada jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav eelarvepoliitika. Sihiks on, 
et eelarvepoliitilised otsused toetavad maksimaalselt makromajanduslikku stabiilsust, ohjavad 
majanduse tasakaalustatud arengut ohustavaid riske ning parandavad majanduse kasvupotentsiaali ja 
tööhõivet. Tulevaste majanduslangustega toimetulekuks peab olema tagatud piisavate reservide 
olemasolu ja paindlikkus eelarves tulude ja kulude struktuuri muutmiseks. 

Eelarvepoliitilised otsused langetatakse üheaegselt ning otsused on jätkusuutlikud, maksimaalselt 
valdkonnapoliitikaid ja muude valitsussektori tasandite tegevust arvestavad ning kõiki 
rahastamisallikaid ühtselt käsitlevad. 

Valitsus jätkab range eelarvepoliitikaga ning keskpika perioodi eesmärgiks on valitsussektori eelarve 
struktuurne ülejääk enamikel aastatel. Eelarvepositsiooni planeerimine struktuurse ülejäägiga aitab 
kaasa eelarve pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisele. 

Tulenevalt riigieelarve seadusest on eesmärgiks vähemalt valitsussektori struktuurse 
eelarvepositsiooni tasakaal. Käesoleva eelarvestrateegia perioodi jooksul on miinimumeesmärk 
seatud 2016. aasta osas, ülejäänud aastate osas on eesmärgiks struktuurne ülejääk 0,2% SKPst. 
Eesmärgi saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäägini 2017. aastal, mis 
võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. Eelarveaasta kestel 
hoidutakse positiivsete lisaeelarvete koostamisest, võimalik maksutulu ülelaekumine suunatakse 
reservidesse. 

Vabariigi Valitsuse prioriteetideks aastaks 2015 on: 

 Laste vaesuse vähendamine 
Laste absoluutse vaesuse määr väheneb 8,4%-ni 

 Tööjõu maksukoormuse vähendamine 
Tööjõu efektiivne maksumäär langeb 33,2 protsendile 

 Eesti julgeoleku kindlustamine  
Riigi valmisolek sisemiste ja väliste ohtudega toimetulekuks on tagatud  
Kaitsekulud säilivad tasemel 2% SKP-st 

 Jätkusuutlik riigi rahandus 
Valitsussektori eelarvepositsioon on 0,2% struktuurses ülejäägis 
  

Nendest sihtidest lähtuvalt koostatakse riigi eelarvestrateegia iga-aastane rakenduskava ehk 
riigieelarve. 
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Lisa 1. Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadine majandusprognoos 

 2003-
2012 

2013 2014
* 

2015
* 

2016
* 

2017
* 

2018
* 

Majanduse põhinäitajad (%)        

1. SKP reaalkasv 3,8 0,8 2,0 3,5 3,6 3,4 3,2 

2. SKP nominaalkasv 8,9 5,9 4,9 6,9 6,8 6,4 6,1 

2a. SKP jooksevhindades (mld eurot)  18,4 19,3 20,7 22,1 23,5 24,9 

2b. RKP jooksevhindades (mld eurot)  17,7 18,6 19,9 21,2 22,6 23,9 

3. SKP deflaator 4,7 5,0 2,8 3,2 3,0 2,8 2,7 

4. Tarbijahinnaindeks 4,2 2,8 1,4 2,7 2,8 2,8 2,8 

5. Harmoneeritud THI 4,3 3,2 1,7 2,9 3,0 3,0 3,0 

6. Tööhõive (15–74-aastased, tuhat) 616,6 621,4 622,5 624,5 624,0 622,0 619,0 

7. Tööhõive kasv 0,5 1,0 0,2 0,3 -0,1 -0,3 -0,5 

8. Tööjõu tootlikkuse kasv (hõive järgi) 3,2 -0,2 1,8 3,2 3,7 3,8 3,7 

9. Töötuse määr 10,0 8,6 7,9 6,9 6,4 6,0 6,0 

10. Keskmine palk (eurot)  948 1007 1071 1139 1213 1293 

11. Palga reaalkasv 4,2 4,9 4,8 3,5 3,5 3,6 3,7 

11a. Palga nominaalkasv 8,6 7,8 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 

12. Investeeringud koos varudega (% 
SKPst) 

30,1 26,9 26,8 27,2 27,8 28,4 28,7 

13. Kodumaine sääst (% SKPst) 23,3 25,9 25,2 25,5 25,9 26,3 26,5 

14. Jooksevkonto (% SKPst) -6,7 -1,0 -1,6 -1,7 -1,9 -2,1 -2,2 

Kasvuallikad  

15. Eratarbimiskulutused  3,5 4,2 3,9 3,8 3,3 3,2 3,1 

16. Valitsussektori lõpptarbimiskulutused 2,8 1,3 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

17. Kapitali kogumahutus põhivarasse 5,9 1,0 0,7 3,7 5,3 7,4 5,7 

18. Varude muutus (% SKPst) 1,5 1,6 1,8 2,3 2,8 2,6 2,4 

19. Sisenõudlus 3,6 1,5 2,8 3,7 3,7 3,8 3,5 

20. Kaupade ja teenuste eksport 8,3 1,8 2,4 6,0 6,5 6,7 6,7 

21. Kaupade ja teenuste import 8,5 2,6 3,3 6,3 6,6 7,1 7,0 

Panus SKP kasvu  

22. Sisemajanduse nõudlus (ilma varudeta) 3,6 2,7 2,4 3,1 3,3 3,7 3,3 

23. Varude muutus 0,0 -1,2 0,3 0,5 0,3 0,0 0,1 

24. Kaupade ja teenuste bilanss 0,1 -0,7 -0,7 -0,2 -0,1 -0,4 -0,2 

Lisandväärtuse kasv  

25. Primaarsektor 3,1 -3,5 4,0 2,2 2,3 2,1 2,0 

26. Tööstus 4,7 4,5 5,2 5,6 5,0 4,8 4,2 

27. Ehitus 7,2 -5,7 -5,1 3,9 4,7 4,3 4,0 

28. Muud teenused 3,2 2,0 1,4 2,8 3,0 2,9 2,8 

* prognoos 
Panus SKP kasvu näitab, kui suure osa majanduskasvust konkreetne valdkond moodustab. Arvutatakse, korrutades 
valdkonna kasv tema osakaaluga SKPs. Valdkondade panuste summa annab kokku majanduskasvu (väikese 
erinevuse põhjuseks on statistiline viga – osa SKPst, mida ei ole olnud võimalik valdkondade vahel ära jagada). 
Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet, Eesti Pank.  
Prognoos avaldatud Rahandusministeeriumi poolt 07.04.2014. 
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Lisa 2. Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013 
elluviimine 

“Riigi eelarvestrateegia 2007–2010” raames töötati välja ja kiideti heaks alastrateegiana “Riiklik 
struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007–2013” (edaspidi RSKS), millega määratleti EL 
struktuurivahenditest abikõlblike valdkondade arengu suunamiseks üldised eesmärgid, vastavad 
mõõdikud ja prioriteedid aastatel 2007–2013. Eelmise perioodi struktuurivahendite kasutamine 
jätkub veel aastatel 2014. ja 2015. 

RSKS´is välja toodud struktuurivahendite kasutamise üldeesmärk on kiire jätkusuutlik areng ja kolm 
täpsustavat alaeesmärki: majanduse konkurentsivõime, sotsiaalse sidususe kasv ning keskkonna 
kasutamise säästvuse kasv. Alaeesmärkidele on seatud mõjuindikaatorid. Lisaks on RSKS-s välja 
toodud kuus prioriteeti ja nende eesmärgid.  

RSKS moodustab iga-aastaselt uuendatava riigi eelarvestrateegia püsiva osa. See osa hõlmab kõiki 
potentsiaalselt struktuurivahenditest rahastamiseks abikõlblikke valdkondi ning nendega samu 
eesmärke taotlevaid tegevusi, seega Euroopa Liidu struktuurivahendite kasutamisega seotud 
valdkondi tervikuna. See tagab terviklikuma lähenemise vastavate valdkondade arengu 
planeerimisele. 

RSKS kuute prioriteeti, viiakse käesoleva eelarvestrateegia alusel aastal 2015. ellu järgmiste 
valdkondade ja nende eesmärkide kaudu: 

 
Struktuurivahendite strateegia 

prioriteet 2007–2013 
Elluviimine RES 2015–2018 raames (tulemusvaldkonnad) 

  

1) Haritud ja tegus rahvas o Perepoliitika 
o Haridus 
o Tööturg 
o Tervis 
o Eesti keel 
o Lõimumine 

2) Teadus- ja arendustegevuse võimekuse 
ning ettevõtete uuendus-meelsuse ja 
tootlikkuse kasv 

o Ettevõtlus ja innovatsioon 
o Haridus 

3) Paremad ühendusvõimalused o Transport 
o Infoühiskond 
o Riigivalitsemine 

4) Säästev keskkonnakasutus o Keskkond 
o Energeetika 
o Õiguskord ja siseturvalisus 

5) Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud 
areng 

o Keskkond 
o Regionaalareng ja maaelu 
o Ettevõtlus ja innovatsioon 
o Transport 
o Infoühiskond 
o Kultuur 
o Sport 
o Demokraatia ja kaasamine 

6) Suurem haldusvõimekus o Demokraatia ja kaasamine 
o Riigivalitsemine 

 

Strateegia elluviimine, sh seire struktuurivahenditest rahastatavate tegevuste osas, toimub läbi kolme 
valdkondliku rakenduskava. Rakenduskavades on määratletud strateegia elluviimiseks teostatavad 
struktuurivahenditest rahastatavad tegevused ja nende rahastamise maht, sh erinevate fondide 
kasutamise mahud.  
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Eesti rakenduskavadeks on: 

- Inimressursi arendamise rakenduskava (sisaldab kõiki Euroopa Sotsiaalfondist rahastatavaid 
tegevusi); 

- Elukeskkonna arendamise rakenduskava (sisaldab Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavaid tegevusi); 

- Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava (sisaldab Euroopa Regionaalarengu Fondist ja 
Ühtekuuluvusfondist rahastatavaid tegevusi). 

RSKS elluviimiseks koostatud kolm rakenduskava sisaldavad kokku 16 prioriteetset suunda, nende 
toetamiseks tehnilist abi, lisaks alaeesmärke ning mõõdikuid. Iga prioriteetse suuna all on meetmed 
oma eesmärkide ja tegevustega. 

Struktuurivahendite kasutamise seire raames koostatakse iga rakenduskava kohta aastased 
seirearuanded, kus tuuakse välja valdkonnaspetsiifilised arengud ja trendid, rakenduskava 
eesmärkide saavutamise seis, kajastuvad finantsnäitajad, sisulised näitajad (väljund- ja 
tulemusindikaatorid) ja nende põhine analüüs, samuti rakendamisega seotud probleemid ja riskid, 
järelevalve ja auditi leiud ning läbiviidud hindamiste kokkuvõtted.210 

Aastatel 2009 ja 2012 koostati vastavalt EL Nõukogu määruse 1083/2006 artiklile 29 
struktuurivahendite strateegilised aruanded, mis on RSKS elluviimise vahearuanded, andes aru 
struktuurivahendite rakendamise ja kasutamise tulemuslikkusest RSKS vaates. 

Struktuurivahendite kasutamine on toetanud Eesti sotsiaalmajanduslikku arengut ja tugevdanud 
konkurentsivõimet.211  

2014. aasta alguse seisuga on perioodiks määratud 3,4 miljardist eurost välja makstud 77,47% ja 
projekte heaks kiidetud 96,5% ulatuses. 2013. aasta riigieelarvesse oli välistoetuste mahuks plaanitud 
0,95 miljardit eurot. Sellest maksti aasta lõpuks välja 91,3% ehk 0,87 miljardit eurot ehk 23 miljonit 
eurot vähem kui mullu sama ajaga (2012. aastal oli välistoetuste eelarve ka 50,4 miljonit eurot 
suurem). 

Programmiperioodi senistest saavutustest võib mh välja tuua järgnevaid toetatud muutuseid:  

- Struktuurivahendite toel on arendatud hariduse infrastruktuuri kutseõppeasutustes 
(investeeringud 91% koolidest), hariduslike erivajadustega õpilaste õppeasutustes ja avatud 
noortekeskustes, teavitamis- ja nõustamiskeskustes ning huvikoolides. Täiskasvanute 
osalemine elukestvas õppes on aasta-aastalt paranenud ning ületab EL27 keskmist.212  

- Kaasajastatud on teadus- ja arendusasutusi (hooneid) 2012. aasta lõpu seisuga 21 283,8 m2, 
kõrgkoolihooneid 13 561,1 m2. Struktuurivahendite toel on suurenenud teadlaste ja 
tippspetsialistide juurdekasv,  paranenud töötajate juhtimis- ja tööalased teadmised ja 
oskused, käivitunud doktorikoolid ning rakendunud erinevad mobiilsus- ja koolitusskeemid.  

- Paranenud on vee- ja kanalisatsiooniteenuse kättesaadavus ja/või kvaliteet.  2013. aasta 
seisuga sai ühisveevärgist nõuetele vastavat joogivett 91% tarbijatest. Eelkõige Euroopa Liidu 
struktuurivahendite abil on tagatud nõuetele vastav joogivesi pea kõikides suurtes asulates.  

- Kõik keskkonnanõuetele mittevastavad tavajäätmete prügilad ja põlevkivitööstuse 
jäätmehoidlad on suletud ja pea kõik neist ka korrastatud, kokku üheksa objekti 
korrastamine viiakse lõpule hiljemalt 2015. aastal. Jõudsalt on panustatud jäätmete 
taaskasutamise edendamisse. 

- Tervishoiu infrastruktuuri arendamist on rahastatud peamiselt ERF vahenditest, 90% 
kogu investeeringute mahust (PERH, TÜ Kliinikum, Ida-Viru Keskhaigla).  

- Transpordi arendamiseks investeeritakse nii maantee-, raudtee-, mere- kui õhutranspordi 
taristusse, mis kõik parandavad ühendusvõimalusi ning suurendavad transpordisüsteemi 
ohutust ja usaldusväärsust. Muuhulgas rahastati struktuurivahenditest Ülemiste 

                                                             
210 http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-kasutamise-aastaulevaated/   
211 http://www.struktuurifondid.ee/public/statistika/Strateegiline_aruanne_2012_13_12_seisuga_rtf_pdf.pdf  
212  Eurostat, participation in Lifelong Learning 2010 

http://www.struktuurifondid.ee/struktuuritoetuse-kasutamise-aastaulevaated/
http://www.struktuurifondid.ee/public/statistika/Strateegiline_aruanne_2012_13_12_seisuga_rtf_pdf.pdf
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liiklussõlme rekonstrueerimist 65,39 miljoni euroga, millega lahendati Tallinna liikluse 
üks suuremaid kitsaskohti. Samuti tehakse olulisi investeeringuid reisirongiliiklusesse, sh 
rekonstrueeritakse raudteelõike, ooteplatvorme ja Tallinna lähiümbruse kontaktvõrk ning 
vahetatakse  välja amortiseerunud elektrirongid. Esimene uus elektrirong jõudis Eestisse 
2012. aasta lõpus, millele järgnes testperiood ja esimesed regulaarreisid tehti 2013. juulis. 
Viimased uued rongid peaksid Eestisse saabuma 2014. aasta suvel. Elektrirongide 
soetamise projekti toetatakse Ühtekuuluvusfondist 67,58 mln euro ulatuses. 

- 2007-2013 perioodil on struktuurivahenditest ja EARDF  vahenditest (Eesti maaelu 
arengukava 2007-2013 raames) kokku ehitatud juba 2000 km lairiba ühendust (lõpetatud ja 
hetkel pooleli olevad projektid, lisaks korraldab EAS veel ühe taotlusvooru. Liitumise võimalus 
on loodud ligikaudu 60 000 leibkonnale (ligikaudu 135 000 inimesele), 14 000 ettevõttele ja 
500 avaliku sektori asutusele.   
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Lisa 3. Perioodi 2014-2020 EL vahendite kasutamisest 

Võrreldes eelmises RESi kirjeldatuga oleme astunud pika sammu edasi perioodi 2014-2020 EL 
vahendite kasutamise ettevalmistustes. VV on heaks kiitnud ja esitanud Euroopa Komisjonile nii 
partnerlusleppe kui ka ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakenduskava eelnõud 213 . 
Rahandusministeerium on esitanud Riigikogule Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seaduse eelnõu 
ja valmistab ette selle alamakte. Maaelu arengukava (MAK) eelnõu on kavas VVs heaks kiita ja esitada 
Eruoopa Komisjonile mais 2014. Samuti käivad ettevalmistused Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi 
(EMKF) rakenduskava heaks kiitmiseks 2014. aasta teises pooles.  Ministeeriumid on ette valmistamas 
toetuse andmise tingimusi, mis on eelduseks planeeritu elluviimiseks. Kõigi nende tegevuste 
tulemusena liigume tempos, et alustada projektide rahastamisega 2014. aasta teises pooles. 

Siseministeerium on koostöös teiste asjaomaste liikmesriikidega ette valmistamas seitsme Euroopa 
territoriaalse koostöö programmi ja ühe Euroopa Naabrusinstrumendi piiriülese koostöö programmi 
rakenduskavasid, kus Eesti hakkab osalema. 

Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud Partnerluslepe, ÜKP rakenduskava ja selle meetmete nimekiri 
koos toetusmahtudega on leitavad siin: http://www.struktuurifondid.ee/partnerluslepe-ja-
rakenduskavad/  

ELi vahenditest panustatakse viie üleriigilise eesmärgi saavutamisse:  

1. Haridus on kvaliteetne, kättesaadav ning õppija ja ühiskonna vajadusi arvestav 
Selleks kaasrahastatakse EL vahenditest järgmiste alaeesmärkide elluviimist:  
 Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse põhimõtetest lähtuv 

koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti piirkondades 
 Kvaliteetsete hariduslike tugiteenuste abil varase koolist  ja haridussüsteemist 

lahkumise vähendamine ning karjäärivalikute toetamine 
 Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ja noorsootöötajate õpetamispädevuse 

parandamine, et rakenduks iga õppija individuaalset ja sotsiaalset arengut toetav, 
õpioskusi, loovust ja ettevõtlikkust arendav õpikäsitus kõigil haridustasemetel ja –
liikides 

 Kasutusele on võetud kaasaegne ja uuenduslik õppevara 
 Õpe kutse- ja kõrghariduses on suuremas vastavuses tööturu vajadustega ning toetab 

ettevõtlikkust. 
 Kutse- ja erialase kvalifikatsiooniga täiskasvanute osakaal on suurenenud, inimeste  

elukestva õppe võtmepädevused on paranenud ning suurenenud on nende 
konkurentsivõime tööturul. 
 

2. Kõrge tööhõive ja kvaliteetne tööelu 
Selleks kaasrahastatakse EL vahenditest järgmiste alaeesmärkide elluviimist:  

 Kaasaegne, regionaalselt kättesaadav ja optimaalne tervishoiu esmatasandi- ja 
aktiivravivõrk võimaldab pakkuda kvaliteetseid ja jätkusuutlikke 
tervishoiuteenuseid. 

 Kvaliteetsemad ja integreeritud hoolekandeteenused toetavad tegevuspiiranguga 
ning hoolduskoormusega naiste ja meeste aktiviseerumist, sh osalemist tööturul 

 Lapsehoiu ja puuetega laste tugiteenuseid saanud lapsevanemate osalemine 
tööturul on suurenenud. 

 Sotsiaalteenuseid saanud erivajadustega, hoolduskoormusega ja 
toimetulekuraskustega inimeste osalemine tööturul on suurenenud. 

 Teenust saanud inimeste alkoholi tarvitamine on  vähenenud. 
 Kohanemis- ja lõimumisteenustes osalenute konkurentsivõime Eesti ühiskonnas, 

sh tööturul, elukestvas õppes ning kodanikuühiskonnas osalemiseks on paranenud. 
  Vähenenud töövõimega inimeste osalemine tööturul  ja tööhõives on suurenenud 

ja tööealise elanikkonna töövõime vähenemine on pidurdunud, 

                                                             
213

 Sõltuvalt ametlike läbirääkimiste tulemustest Euroopa Komisjoniga võib eelnõudesse (sh alaeesmärkidesse) ja 
meetmetesse tulla muudatusi. 

http://www.struktuurifondid.ee/partnerluslepe-ja-rakenduskavad/
http://www.struktuurifondid.ee/partnerluslepe-ja-rakenduskavad/


104 

 

 Aktiivsetel tööturuteenustel osalenud väiksema konkurentsivõimega sihtrühmade 
tööhõive on suurenenud. 

 Kaasamine ja tööhõivevalmiduseparandamine noorte, sh tõrjutusriskis noorte, seas 
 

3. Teadmistemahukas ja rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline majandus 
Selleks kaasrahastatakse EL vahenditest järgmiste alaeesmärkide elluviimist:  

 T&A ja kõrgharidus on kõrgetasemeline ja Eesti on rahvusvahelises TAI alases 
koostöös aktiivne ja nähtav 

 Teadus- ja arendustegevus toimib Eesti ühiskonna ja majanduse huvides ning TAI 
süsteem toetab majandusstruktuuri muutumist teadmistemahukamaks. 

 VKEd on konkurentsivõimelised ning nende eksport on kasvanud. 
 Tööhõive ja ettevõtlusaktiivsus väljaspool Tallinna ja Tartu linnapiirkondi on 

kasvanud. 
 

4. Puhas ja mitmekesine looduskeskkond ning loodusressursside tõhus kasutus 
Selleks kaasrahastatakse EL vahenditest järgmiste alaeesmärkide elluviimist:  
 Ressursitõhususe edendamine ettevõtetes. 
 Veeinfrastruktuuri kaasajastamise investeeringute jätkamine. 
 Energiavarustuse efektiivsuse tõstmine kaugküttesektori korrastamise kaudu. 
 Alternatiivkütuste kasutuselevõtu suurendamine. 
 Energiasäästlik eluasemesektor ja tänavavalgustus ning taastuvenergia osakaalu kasv 

lõpptarbimises. 
 Kliimamuutuste ja ulatuslike reostuste põhjustatud hädaolukordadele reageerimise 

võimekuse kasv. 
 

5. Elanike vajadusi rahuldavad ja ettevõtlust toetavad kestlikud ühendused ja 
liikumisvõimalused 
Selleks kaasrahastatakse EL vahenditest järgmiste alaeesmärkide elluviimist:  
 Vähenenud on reisimiseks kuluv aeg ning suurenenud on raudtee- ja muu 

ühistranspordi (ÜT) atraktiivsus, turvalisus,  ligipääsetavus ja keskkonnasõbralikkus.. 
 Paranevad inimeste ja kaupade liikumisvõimalused  
 Erinevaid liikumisviise integreeriv ning inim- ja keskkonnasõbralik linnaruum. 
 Olulisemad alakasutatud alad Ida-Virumaa suuremates linnapiirkondades on 

taaselavdatud. 
 Kõigil on võimalik kasutada kiiret internetti. 
 IKT teenuste baastaristu toetab Eesti elanike ja ettevõtjate toimetamist nii kodus kui 

piiriüleselt. 
 

Lisaks rahastatakse eesmärkide saavutamist toetava lahendusena riigi haldusvõimekuse 
tõstmist. Selleks kaasrahastatakse EL vahenditest järgmiste alaeesmärkide elluviimist:  
 Avalikke teenuseid pakutakse kättesaadavalt, ühtselt, kasutajakeskselt ja nutikalt. 
 Suurenenud on inimeste ameti- ja erialane pädevus, juhtimis- ja koostöövõimekus ning 

institutsionaalne suutlikkus. 
 Poliitikakujundamine  on terviklikum, kaasavam ja teadmistepõhisem. 
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Joonis 35 EL vahendite kavandatav toetusmaht  riigi eelarvestrateegia tulemusvaldkondade lõikes (mln €) 

 

  

Perepoliitika; 39 

Sotsiaalne 
turvalisus; 102 

Tööturg; 214 

Tervis; 141 

Haridus; 405 

Teadus; 305 

Ettevõtlus ja 
innovatsioon ; 445 

Transport; 447 

Energeetika; 232 

Lõimumine; 
17 

Keskkond; 428 

Regionaalareng ja 
maaelu; 251 

Põllumajandus; 737 

Riigivalitsemine; 28 

Infoühiskond; 163 
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Lisa 4 RES 2015-2018 rahastamiskava valitsemisalade lõikes 

 
  

RES 2015 RES 2016 RES 2017 RES 2018 

Osa 1. RIIGIKOGU          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -25 658 416 -22 611 565 -22 962 408 -22 907 558 

Kululaed -25 658 416 -22 611 565 -22 962 408 -22 907 558 

Piirmääraga kululaed -12 840 632 -10 993 657 -11 242 976 -10 991 368 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -12 817 784 -11 617 908 -11 719 432 -11 916 190 

VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -3 997 170 -4 096 073 -4 059 641 -4 059 325 

Tuludest sõltuvad kulud -27 482 -27 482 -27 482 -27 482 

Kululaed -3 969 688 -4 068 591 -4 032 159 -4 031 843 

Piirmääraga kululaed -3 756 689 -3 756 689 -3 756 689 -3 756 689 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -212 999 -311 902 -275 470 -275 154 

RIIGIKONTROLL         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -4 891 274 -4 894 671 -5 096 925 -4 968 716 

Kululaed -4 891 274 -4 894 671 -5 096 925 -4 968 716 

Piirmääraga kululaed -4 426 248 -4 427 490 -4 620 543 -4 500 914 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -465 026 -467 181 -476 382 -467 802 

ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI         

KULUD KOKKU -2 156 170 -2 183 498 -2 190 126 -2 190 055 

Kululaed -2 156 170 -2 183 498 -2 190 126 -2 190 055 

Piirmääraga kululaed -2 124 573 -2 124 827 -2 124 788 -2 124 717 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -31 597 -58 671 -65 338 -65 338 

RIIGIKOHUS          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -5 177 359 -5 338 388 -5 447 213 -5 472 409 

Tuludest sõltuvad kulud -7 500 -7 500 -7 500 -7 500 

Kululaed -5 169 859 -5 330 888 -5 439 713 -5 464 909 

Piirmääraga kululaed -3 209 807 -3 209 807 -3 209 807 -3 209 807 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -1 960 052 -2 121 081 -2 229 906 -2 255 102 

RIIGIKANTSELEI haldusala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -6 621 499 -7 009 373 -6 894 632 -6 576 328 

Tuludest sõltuvad kulud -1 095 869 -1 483 743 -1 369 002 -1 050 698 

Kululaed -5 525 630 -5 525 630 -5 525 630 -5 525 630 

Piirmääraga kululaed -5 525 630 -5 477 485 -5 477 485 -5 477 485 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -48 145 -48 145 -48 145 -48 145 

HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -565 648 981 -534 515 037 -541 108 882 -560 255 758 

Tuludest sõltuvad kulud -180 184 914 -140 103 314 -147 734 696 -148 787 182 

Kululaed, sh VV all olevad HTM kulud -602 051 631 -609 127 099 -608 089 562 -626 183 952 

Piirmääraga kululaed -380 648 116 -389 604 463 -388 528 583 -406 584 623 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -4 815 951 -4 807 260 -4 845 603 -4 883 953 

JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -124 329 537 -123 704 291 -123 698 789 -124 364 791 

Tuludest sõltuvad kulud -5 635 513 -4 568 243 -4 464 279 -4 493 421 

Kululaed -118 694 024 -119 136 048 -119 234 510 -119 871 370 
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RES 2015 RES 2016 RES 2017 RES 2018 

Piirmääraga kululaed -115 694 476 -115 855 595 -115 597 950 -115 891 848 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -2 999 548 -3 280 453 -3 636 560 -3 979 522 

KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -413 377 906 -443 073 100 -471 753 738 -499 072 284 

Tuludest sõltuvad kulud -10 300 -1 652 125 -2 199 834 -1 106 417 

Kululaed -413 367 606 -441 420 975 -469 553 904 -497 965 867 

Piirmääraga kululaed -399 371 957 -426 260 220 -453 133 187 -480 240 572 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -13 995 649 -15 160 755 -16 420 717 -17 725 295 

KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -169 695 572 -104 312 205 -100 460 080 -127 993 658 

Tuludest sõltuvad kulud -121 354 242 -55 799 569 -52 040 382 -79 559 466 

Kululaed -48 341 330 -48 512 636 -48 419 698 -48 434 192 

Piirmääraga kululaed -47 112 517 -47 291 216 -47 187 158 -47 195 982 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -1 228 813 -1 221 420 -1 232 540 -1 238 210 

KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -186 978 813 -177 827 200 -177 364 069 -173 551 856 

Tuludest sõltuvad kulud -13 442 463 -11 522 027 -10 575 839 -10 643 069 

Kululaed -173 536 350 -166 305 173 -166 788 230 -162 908 787 

Piirmääraga kululaed -144 882 835 -136 751 101 -136 484 101 -131 963 101 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -28 653 515 -29 554 072 -30 304 129 -30 945 686 

MAJANDUS - JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI 
valitsemisala  

        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -587 067 615 -594 561 184 -597 443 211 -599 367 331 

Tuludest sõltuvad kulud -245 353 465 -224 317 559 -226 719 550 -210 948 482 

Kululaed -341 714 150 -370 243 625 -370 723 661 -388 418 849 

Piirmääraga kululaed -341 688 445 -370 228 040 -370 714 462 -388 414 462 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -25 705 -15 585 -9 199 -4 387 

PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -326 669 179 -301 036 903 -324 431 848 -339 937 695 

Tuludest sõltuvad kulud -265 368 727 -257 310 230 -280 811 490 -296 321 768 

Kululaed -61 300 452 -43 726 673 -43 620 358 -43 615 927 

Piirmääraga kululaed -60 514 853 -42 906 221 -42 803 556 -42 803 556 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -785 599 -820 452 -816 802 -812 371 

RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -618 397 331 -657 299 010 -694 150 232 -663 287 280 

Tuludest sõltuvad kulud -6 717 031 -8 183 668 -8 408 175 -8 881 970 

Kululaed -611 680 300 -649 115 342 -685 742 057 -654 405 310 

Piirmääraga kululaed -74 640 718 -74 677 296 -74 877 826 -74 877 826 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -537 039 582 -574 438 046 -610 864 231 -579 527 484 

SISEMINISTEERIUMI valitsemisala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -307 767 881 -328 500 048 -307 923 870 -301 649 560 

Tuludest sõltuvad kulud -17 941 891 -41 134 910 -17 933 126 -10 291 447 

Kululaed -289 825 990 -287 365 138 -289 990 744 -291 358 113 

Piirmääraga kululaed -275 940 381 -272 336 735 -273 698 474 -273 690 799 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -13 885 609 -15 028 403 -16 292 270 -17 667 314 

SISEMINISTEERIUMI regionaalvaldkond          
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RES 2015 RES 2016 RES 2017 RES 2018 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -131 181 004 -94 145 115 -101 724 219 -112 320 242 

Tuludest sõltuvad kulud -103 839 504 -67 557 561 -74 957 765 -85 554 888 

Kululaed -27 341 500 -26 587 554 -26 766 454 -26 765 354 

Piirmääraga kululaed -24 344 300 -23 501 454 -23 591 454 -23 501 454 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -2 997 200 -3 086 100 -3 175 000 -3 263 900 

SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU koos Vabariigi 
Valitsuse all olevate SOM eelarvetega 

-3 446 301 741 -3 615 815 452 -3 827 341 416 -3 981 233 003 

Tuludest sõltuvad kulud -108 914 387 -71 916 697 -80 921 973 -99 168 948 

Kululaed koos Vabariigi Valitsuse all olevate SOM 
eelarvetega 

-3 314 573 856 -3 518 779 167 -3 718 859 426 -3 852 168 016 

Piirmääraga kululaed -187 481 859 -187 881 911 -186 599 755 -186 613 862 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -3 127 091 997 -3 330 897 256 -3 532 259 671 -3 665 554 154 

VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -58 108 761 -57 709 194 -57 707 169 -57 703 845 

Tuludest sõltuvad kulud -95 900 -95 900 -95 900 -95 900 

Kululaed -58 012 861 -57 613 294 -57 611 269 -57 607 945 

Piirmääraga kululaed -57 997 785 -57 605 058 -57 605 058 -57 605 058 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja edasiantavad) -15 076 -8 236 -6 211 -2 887 
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Lisa 5 Mõõdikute aegread 

1. Perepoliitika 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Loomulik iive 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (HTM, MKM, 
SIM, JUM, PÕM) 

Tegelik -2 439 -1 634 -647 -318 35 -565 -1362 -1643       

Sihttase        Posi-
tiivne 

Posi-
tiivne 

Posi-
tiivne 

Posi-
tiivne 

Posi-
tiivne 

Posi-
tiivne 

Posi-
tiivne 

Summaarne sündimuskordaja 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (HTM, MKM, SIM, JUM, PÕM) 

Tegelik 1,55 1,64 1,66 1,63 1,64 1,52 1,59        

Sihttase       1,67 1,68 1,70 1,71 1,72 1,74 1,75 1,77 

Formaalse lastehoiuga 
hõlmatud 0-2-aastaste ning 3-
6-aastaste laste osakaal kõigist 
vastava vanuserühmaga 
lastest, % 

Allikas: Statistikaamet  

Vastutajad: SOM (HTM) 

Tegelik 19 
(0-2) 

85 
(3-6) 

15 
(0-2) 

86 
(3-6) 

16 
(0-2) 

87 
(3-6) 

25 
(0-2) 

92 
(3-6) 

21  
(0-2) 

92  
(3-6) 

19 
(0-2) 

92  
(3-6 

        

Sihttase      28 
(0-2) 

92  
(3-6 

30  
(0-2) 

92  
(3-6) 

31  
(0-2) 

92  
(3-6) 

32  
(0-2) 

92  
(3-6) 

33  
(0-2) 

92  
(3-6) 

33  
(0-2) 

92  
(3-6) 

34  
(0-2) 

92  
(3-6) 

34  
(0-2) 

92  
(3-6) 

35  
(0-2) 

92  
(3-6) 

Perest eraldatud laste arv / 
osakaal 0–17-aastaste 
vanuserühmast, % 

Allikas: Sotsiaalministeerium, 
Statistikaamet 

Vastutaja: SOM 

Tegelik 654 
last 

0,25 

543  
last 

0,21 

585  
last 

0,24 

664 
 last 

0,27 

460 
 last 

0,19 

454  
last 

0,19 

410  
last 

0,17 

       

Sihttase       Vähe-
neb 

Vähe-
neb 

Vähe-
neb 

Vähe-
neb 

Vähe-
neb 

Vähe-
neb 

Vähe-
neb 

Vähe-
neb 

Suhtelise vaesuse määr 0–17 
aastaste laste seas, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
sotsiaaluuring 

Tegelik 18,2 17,1 20,6 17,3 19,5 17 18,1        

Sihttase 

 
 

   
 18,8 18 18 17 17 16,8 16,7 16,5 
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Vastutajad: SOM (JUM, SIM) 

Absoluutse vaesuse määr 0–17 
aastaste laste seas, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
sotsiaaluuring 

Vastutajad: SOM (JUM, SIM) 

Tegelik 9,7 6,5 7,0 10,0 11,4 9,4 9,5        

Sihttase 

 
 

   
  9,5 9,2 8,4 8,3 8,1 8,0 7,6 

2. Riigi rahandus 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Valitsussektori struktuurne 
eelarvepositsioon, % SKPst 

Allikas: 
Rahandusministeerium 

Vastutaja: RM 

Tegelik 
 

 
   

0,4 1,0 0,4       

Sihttase 

 
 

   
  0,1 0,7 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 

3. Rahvuslik julgeolek 

3.1. Riigikaitse 

Indikaator   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Kaitseväe mobiilsus 
ühekordselt, %/ 
Jätkusuutlikult, % 

Allikas: Kaitseministeerium 
Vastutaja: KAM 

Tegelik 20,4 
/40,0 

18,6 / 
8,5 

30,7 / 
10,8 

31,1 / 
11,3 

34,5 / 
11,3 

32,4 / 
9,3 

32,0 / 
9,1 

33,0 / 
10,0       

Sihttase 

        
35,0 / 

10 
37,0 / 

10 
39,0 / 

10 
41,0 / 

10 
43,0 / 

10 
47,0 / 

10 

Kaitsekulude tase SKPst, % 

Allikas: Kaitseministeerium 
Vastutaja: KAM 

Tegelik 1,41 1,59 1,81 1,86 1,87 1,74 2 2 
      

Sihttase 
        

2 2 2 2 2 2 

Kaitseliidu ja 
eriorganisatsioonide liikmete 
arv kokku. 

Allikas: Kaitseministeerium 
Vastutaja: KAM 

Tegelik 
18 846 18 858 18 986 19 623 20 972 21 526 22 508 22 625 

      

Sihttase 

        
24 000 24 750 25 500 26 250 27 000 28 500 
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3.2. Välispoliitika 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Eesti ettevõtete 
ettevõtlus- ja 
majandusalaste 
päringute vastamise ja 
menetlemise võime / 
päringut aastas. 

Allikas: Välisministeerium 
Vastutaja: VM 

Tegelik 954 295 242 746 593 389 645 884       

Sihttase        Tõsta 
taset 

Hoida taset 

Rahvusvahelistele 
tsiviilmissioonidele 
lähetatud ekspertide arv 

Allikas: Välisministeerium 
Vastutaja: VM 

Tegelik 6 12 20 20 22 20 20 18       

Sihttase        Kasvab Mitte üle 30 aastas 

Eesti esindatus 
välisriikides. 

Allikas: Välisministeerium 
Vastutaja: VM 

Tegelik:               

saatkondi 29 29 29 32 32 33 33 33 

alalisi 
esindusi 

6 6 6 6 6 7 7 7 

peakon-
sulaate 

3 3 3 2 3 4 4 4 

eri-missioone 0 3 3 1 1 1 1 2 

kantseleisid 1 1 1 1 1 1 1 1 

aukonsuleid 99 101 108 125 139 145 158 177 

Sihttase        Laiene
nud 

Laienenud 

Konsulaarteenuste ja -abi 
Tegelik:               
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osutamise valmidus.  

Allikas: Välisministeerium 
Vastutaja: VM 

viisataotlusi 129  
249 

112  
883 

101  
161 

96  
058 

121  
288 

146 
 395 

177 
 895 

202 
303 

konsulaartoi
minguid 

24 692 30 900 33 949 35 054 37 390 50 123 67 460 65 268 

Sihttase:        
valmidu

s 

hoida  taotluste 
menetlemise ja 

toimingute 
sooritamise võimet 

vastavalt nende 
prognoositavale 

arvukusele 

hoida  taotluste menetlemise ja 
toimingute sooritamise võimet vastavalt 

nende arvukusele 

viisataotlusi        150 
000 

230 
000 

230 
000 

~260 
000 

~300 
000 

~300 
000 

~300 
000 

konsulaartoi
minguid 

       51 000 95 000 95 000 100 
000 

120 
000 

120 
000 

120 
000 

Arengukoostööle ja 
humanitaarabile 
eraldatava osakaal 
rahvamajanduse 
kogutulust (RKPst), %. 

Allikas: Välisministeerium 
Vastutaja: VM 

Tegelik 0,09 0,08 0,10 0,10 0,10 0,12 0,11 0,13       

Sihttase        
0,14 

hoida 
taset 

hoida 
taset 

hoida 
taset 

hoida 
taset 

hoida 
taset 

hoida 
taset 

4. Sotsiaalne turvalisus, tööturg, tervishoid 
4.1. Sotsiaalne turvalisus 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 2020 

Suhtelise vaesuse määr 
(enne ja peale sotsiaalseid 
siirdeid), % 

Allikas: Statistikaamet; Eesti 
sotsiaaluuring 

Vastutajad: SOM (MKM, 
HTM, SIM, PÕM) 

Tegelik 37,4 

19,4 

36,3 

19,5 

37,5 

19,7 

40,8 

15,8 

41,1 

17,5 

40,1 

17,5 

39,6 

18,7 

       

Sihttase       41,7 

17,0 

41,2 

16,9 

40,5 

16,7 

40,1 

16,5 

40,1 

16,5 

39,8 

16,2 

39,5 

15,9 

38,6 

15 
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Absoluutse vaesuse määr, % 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (JUM, SIM, 
HTM) 

Tegelik 7,0 4,8 4,7 6,3 8,7 8,1 7,3        

Sihttase        7,2 7,1 6,8 6,6 6,5 6,3 6,1 

4.2. Tööturg 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016  2017  2018 2020 

Tööhõive määr vanusegrupis 
20-64 a, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, 
HTM, SIM, PÕM) 

Tegelik 75,5 76,4 76,6 69,5 66,4 70,3 71,8 73       

Sihttase        71 71,5 73,4 73,7 74 74,3 76 

Mediaanbrutopalk, eurodes 
Allikas: Statistikaamet ja 
Maksu- ja Tolliamet; 
Rahandusministeeriumi 
arvutused 

Vastutaja: SOM, MKM 

Tegelik        747       

Sihttase        -  854 915 980 1051  

Noorte töötuse määr 
vanusegrupis 15-24 a, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, 
HTM, SIM, PÕM) 

Tegelik 12 10 12 27,5 32,9 22,4 20,9 18,7       

Sihttase        20 17 15 14 13 12 10 

Töötute osakaal 15 – 24 
aastaste vanusegrupis, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, 
HTM, SIM, PÕM) 

Tegelik 4,3 3,8 4,9 10,9 12,4 8,8 8,3 7,3       

Sihttase        7,8 6,8 6,2 5,7 5,2 4,8 4 
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Pikaajalise töötuse määr, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

Vastutajad: SOM (MKM, 
HTM, SIM, PÕM) 

Tegelik 2,8 2,3 1,7 3,8 7,7 7,1 5,5 3,8       

Sihttase        5 4,4 3,6 3,5 3,3 3,1 2,5 

4.3. Rahvatervis 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015  2016 2017 2018 2020 

Oodatav eluiga (mehed 
ja naised eraldi), 
aastates 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (KUM, 
MKM, HTM, SIM, PÕM, 
JUM, KKM) 

Tegelik mehed 
67,36 

naised 
78,45 

mehed 
67,13 

naised 
78,73 

mehed 
68,59 

naised 
79,23 

mehed 
69,84 

naised 
80,07 

mehed 
70,62 

naised 
80,52 

mehed 
71,16 

naised 
81,09 

mehed 
71,10 

naised 
81,10 

       

Sihttase       mehed 
71,2 

naised 
81,1 

mehed 
71,6 

naised 
81,5 

mehed 
72,1 

naised 
81,8 

mehed 
72,5 

naised 
82,2 

mehed 
73 

naised 
82,5 

mehed 
73,5 

naised 
82,9 

mehed 
74,0 

naised 
83,2 

mehed 
75 

naised 
84 

Tervena (piiranguteta) 
elatud eluiga 
sünnimomendil (mehed 
ja naised eraldi), 
aastates 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: SOM (KUM, 
MKM, HTM, SIM, PÕM, 
JUM KKM) 

Tegelik mehed 
49,7 

naised 
53,9 

mehed 
49,6 

naised 
54,7 

mehed 
52,7 

naised 
57,2 

mehed 
54,8 

naised 
59 

mehed 
54,1 

naised 
58,1 

mehed 
53,9 

naised 
57,7 

mehed 
53,0 

naised 
57,0 

       

Sihttase       mehed 
56,0 

naised 
60,5 

mehed 
56,3 

naised 
61 

mehed 
56,7 

naised 
61,5 

mehed 
57,1 

naised 
62 

mehed 
57,5 

naised 
62,5 

mehed 
58,1 

naised 
63,1 

mehed 
58,6 

naised 
63,7 

mehed 
60 

naised 
65 
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5. Haridus ja teadus 

5.1. Haridus 

Indikaator   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

4-aastaste kuni kooliealiste 
laste osakaal alushariduses 
(%) 

Allikas: Eurostat 
214

 

*2012- SA 
Vastutajad: HTM (SOM, SIM ) 

Tegelik 94,9 93,6 95,1 95,7 89,8 89,1 90,8* 
       

Sihttase 
      

95 95 95 95 95 95 95 95 

Madala haridustasemega 
mitteõppivate 18−24-
aastaste osakaal (%). 

Allikas: Eurostat 
Vastutajad: HTM (JUM, SOM, 
SIM) 

Tegelik 13,5 14,4 14,0 13,9 11,6 10,9 10,5 9,7 
      

Sihttase 
       

11,5 11 11 10,5 <10 <10 <10 

30-aastaste ja nooremate 
õpetajate osakaal (%) 

Allikas: EHIS 
Vastutajad: HTM (SIM) 

Tegelik 12,5 12,2 11,4 11,2 10,5 10,3 10,3 10,3 
      

Sihttase 
       

12,5 10,5
215

 11 11,5 12 12,5 >12,5 

Kolmanda haridustasemega 
30−34-aastaste osakaal 
earühmas (%). 

Allikas: Eurostat 
Vastutajad: HTM (MKM) 

Tegelik 32,5 33,3 34,1 35,9 40 40,3 39,1 43,7 
      

Sihttase 
       

40 40 40 40 40 40 40 

25−64-aastaste 
täiskasvanute elukestvas 
õppes osaluse määr (%) 

Allikas: Eurostat 
Vastutajad: HTM (SOM, 
MKM) 

Tegelik 6,5 7 9,8 10,5 10,9 12,0 12,9 12,6 
      

Sihttase 
       

13,5 14 15 16 17 18 20 

                                                             
214

 Indikaatori sihttasemeid on tagasiulatuvalt korrigeeritud. 
215

  Indikaatori prognoosi on korrigeeritud vastavalt „Elukestva õppe strateegia 2020“ seatule. 
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5.2. Teadus 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Teadus- ja arendustegevuse 
investeeringute tase SKPst 
(%), sh erasektori TA 
kulutused SKPst (%). 

Allikas: Eurostat, 
Statistikaamet. 

Vastutajad: HTM 

Tegelik 
1,13/ 

0,5 

1,08/ 

0,51 

1,28/ 

0,55 

1,42/ 

0,64 

1,63/ 

0,82 

2,41/ 

1,52 

2,19/ 

1,26 
-       

Sihttase 
 

 
   

 
1,8 / 

0,8 

1,85/ 

0,92 

1,93/ 

0,96 

2/ 

1 

2,2/ 

1,2 

2,4/ 

1,4 

2,6/ 

1,6 

3/ 

2 

Koht ELi innovatsiooniliidu 
tulemustabelis  

Allikas: Innovatsiooniliidu 
tulemustabel. 

Vastutajad: HTM 

Tegelik 
 

 
  

14 14 - 14       

Sihttase 
 

 
   

  - 13 13 12 12 11 10 

6. Ettevõtlus, innovatsioon, transport 

6.1.Ettevõtlus, innovatsioon 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Tootlikkus hõivatu kohta EL 
keskmisest, % 

Allikas: Eurostat. 

Vastutajad: MKM (HTM, 
SOM, SIM, PÕM) 

Tegelik 62,3 66,6 65,6 66 69 69,8 69,9 -       

Sihttase 
 

 
   

 70 71 70 70 72 74 76 80 

Eesti ekspordi osatähtsus 
maailma kaubanduses, % 

Allikas: World Trade 
Organization. 

Vastutajad: MKM (HTM, SIM, 
PÕM) 

Tegelik 0,089 0,089 0,088 0,084 0,085 0,099 0,095 -       

Sihttase 
 

 
   

 0,095 0,097 0,098 0,1 0,102 0,104 0,106 0,11 
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Eesti koht Maailmapanga 
Doing Business edetabelis

216
 

Allikas: The World Bank 
Group. 

Vastutajad: MKM (RM, JM) 

Tegelik 
17.  

koht 
18. 

koht 
22.  

koht 
17.  

koht 
18.  

koht 
19.  

koht 
21. 

koht 
21. 

koht 
22. 

koht 
     

Sihttase 
 

 
   

 
<15. 
koht 

19. 
koht 

18. 
koht 

17. 
koht 

16. 
koht 

<15. 
koht 

<15. 
koht 

<15. 
koht 

6.2.Transport 

Indikaator   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Liiklusõnnetustes hukkunute 
arv kolme aasta keskmisena. 
 
Allikas: Maantee-amet  
Vastutajad: MKM, (SIM) 

Tegelik 

181 190 177 143 104 93 89 90 

      (2004-
2006) 

(2005-
2007) 

(2006-
2008) 

(2007-
2009) 

(2008-
2010) 

(2009-
2011) 

(2010-
2012) 

(2011-
2013) 

Sihttase 
       

85 <81 <75 <70 <65 <60 <50 

Ettevõtte juhtide hinnang 
Eesti transpordisüsteemile 
(maantee-, raudtee-, õhu- ja 
veetranspordi keskmine 7-
palli skaalal).  
Allikas: World Economic 
Forum  
Vastutaja: MKM 

Tegelik x x x x 4,5 4,5 4,5 4,4 
      

Sihttase 
       

4,4 4,4
217

 4,5 4,6 4,6 4,7 4,8 

Ühistranspordi kasutajate 
osakaal töölkäijate hulgas, %  
 
Allikas: Eesti tööjõu-uuring  
Vastutajad: MKM 

Tegelik 27,4 26,2 24 22,7 22,3 22,3 23,1 22,9 
      

Sihttase 
       

25 23,4
218

 23,6 23,8 24,0 24,3 25,0 

Maanteeliikluse keskmine 
kasv kolme aasta keskmisena 
 
Allikas: Maanteeamet; 

Tegelik x x x x x 
-4,0 / 
-0,6 

-1,5 / 
5,4 

0,7 / 
4,8       

                                                             

216 Esitatud on korrigeeritud andmed. Eesti kohta on edetabelis tagant järgi korrigeeritud 2007. aasta tulemuse osas ning vahemikus 2009-2011 iga aastal. 

217
 Kuni aastani 2017 on tulenevalt Riigikogu kinnitatud transpordi arengukavast vähendatud sihttasemeid 0,1 punkti võrra. 

218
 Tulenevalt Riigikogu kinnitatud transpordi arengukavast on vähendatud kõikide aastate sihttaset. Eelmine sihttase oli 30. 



118 

 

Statistikaamet  
Vastutajad: MKM, (SIM) 

Sihttase 
       

väikse
m kui 
pool 

majand
us-

kasvust
219

 

väikse
m kui 
pool 

majand
us-

kasvust 

väikse
m kui 
pool 

majand
us-

kasvust 

väikse
m kui 
pool 

majand
us-

kasvust 

väikse
m kui 
pool 

majand
us-

kasvust 

väikse
m kui 
pool 

majand
us-

kasvust 

väikse
m kui 
pool 

majand
us-

kasvust 

7. Energeetika 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Kasvuhoonegaaside 
summaarne heitkogus 
(LULUCFi (maakasutus, 
maakasutuse muutus ja 
metsandus) sektorita) (mln 
tonni CO2 ekvivalenti) 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 
Vastutajad: KKM (MKM, 
PÕM) 

Tegelik 18 21,1 19,6 16,3 20 21,17 19,2 
       

Sihttase 
      

20 20 20 20 20 20 20 20 

Taastuvenergia osakaal 
energia lõpptarbimises, sh 
transpordikütustest, % 

Allikas: Eurostat 
Vastutaja: MKM 

Tegelik 
16,1/ 
0,2 

17,1/ 
0,2 

18,9/ 
0,2 

23/ 
0,2 

24,6/ 
0,2 

25,9/ 
0,2 

25,2/ 
0,2        

Sihttase 
      

19,5 / 
2,5 

22,8 / 
2,5 

22,8/ 
2,5 

25/ 
0,2 

25/ 
0,2 

26/ 
5 

27/ 
7 

28/ 
10 

Energia lõpptarbimine, PJ 

Allikas: Statistikaamet 
Vastutaja: MKM 

Tegelik 117 129 122 113 119 115 122 115 
      

Sihttase 
      

119 119 119 119 119 119 119 119 

Eestis ei toimu tavaolukorras 
ühtegi energiavarustuse 
katkestust, mis mõjutaks üle 

Tegelik 
    

2 0 0 0 
      

                                                             
219

 Tulenevalt Riigikogu kinnitatud transpordi arengukavast on muutunud sihttaseme sõnastus. Eelmine sõnastus oli väiksem kui majanduskasv. 
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10 000 tarbija üle 2 tunni 

Allikas: MKM 
Vastutajad: MKM 

Sihttase 
      

0 0 0 0 0 0 0 0 

8. Kodakondsus- , keele ja rahvuspoliitika 

8.1. Eesti keel 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Keskhariduse omandanud 
noorte emakeele (alates 
2014. aastast eesti keele) 
oskus (gümnaasiumi 
lõpueksami keskmine 
hinne), punkti (maksimum 
100) 

Allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium 
Vastutajad: HTM (KUM, SIM) 

Tegelik 55,8 56,5 57,7 58,7 58,6 59,2 62,8 62,1 
      

Sihttase 
       

>58 >58 >58 >58 >58 >58 >58 

Eesti keele tasemeeksami 
(tasemed A2-C1) 
sooritanute osakaal, % 

Allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium 
Vastutajad: HTM (KUM, SIM) 

Tegelik 52,5 49,2 39,6 49,2 53 51 53,3 53,9 
      

Sihttase 
       

55 55 55 55 55 55 55 

8.2. Lõimumine 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Määratlemata 
kodakondsusega isikute arv. 

Allikas: 
Rahvastikuregister/*PPA 
Vastutajad: KUM (SIM) 

Tegelik 118990 112242 105532 100901 97 379 94 317 91 449 
88 365 

220 
91 288* 

     

Sihttase 
         

vähene
b 

vähene
b 

vähene
b 

vähene
b 

vähene
b 

                                                             
220

 Edaspidiste (alates 2014.a) sihttasemete prognoosimisel lähtutakse PPA andmetest. 

file:///C:/Users/birgit.vallmyyr/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.MSO/5AEB2489.tmp%23RANGE!%23REF!
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Lõimumismonitooringu 
põhjal end Eesti rahva hulka 
kuuluvaks pidavate 
ühiskonnaliikmete 
osakaal221 

Allikas: EIM 
Vastutajad: KUM 

Tegelik 
     

59 
        

Sihttase 
      

suuren
eb 

suuren
eb 

suurene
b 

suuren
eb 

suuren
eb 

suuren
eb 

suuren
eb 

suuren
eb 

9. Keskkond 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Kasvuhoonegaaside 
summaarne heitkogus 
(LULUCFi (maakasutus, 
maakasutuse muutus ja 
metsandus) sektorita) 
(mln tonni CO2 
ekvivalenti) 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 
Vastutajad: KKM (MKM, 
PÕM) 

Tegelik 18 21,1 19,6 16,3 20 21,17 19,2 
       

Sihttase 
      

20 20 20 20 20 20 20 20 

Reostusõnnetusele 
reageerimise suutlikkus 
merel 24 tunni jooksul, 
km²  

Allikas: Siseministeerium 
Vastutajad: SIM (MKM, 
KKM) 

Tegelik 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1,8 2,4 
       

Sihttase 
      

1,2 1,8 1,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,4 

Tarbijate osakaal, kes 
saab ühisveevärgist 
nõuetele vastavat 
joogivett, % 

Tegelik 65 65 70 72 72 81 87 91 
      

                                                             

221 Indikaatorit mõõdetakse regulaarselt iga kolme aasta järel läbiviidava Lõimumismonitooringu raames vastusena küsimusele: ”Põhiseaduses on öeldud, et Eesti riigis kuulub võim rahvale. Kas Teie 
peate ennast põhiseaduse mõttes eesti rahva hulka kuuluvaks?”. Indikaatori baastase on mõõdetud 2011. aasta Eesti ühiskonna integratsiooni monitooringuga. 
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Allikas: 
Keskkonnaministeerium 
Vastutajad: KKM (SOM) 

Sihttase 
      

82 90 95 100 100 100 100 100 

Jäätmete taaskasutamise 
osakaal kogu 
jäätmetekkes, % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 
Vastutajad: KKM 

Tegelik 37 32 30 28 37 55 59 
       

Sihttase 
      

35 37 37 37 39 40 45 - 

Looduse mitmekesisuse 
ja loodusressursside 
kaitstus (kaitstavate 
alade pindala osakaal 
maismaast), % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 
Vastutajad: KKM 

Tegelik 18,2 17,9 17,9 18 18,1 18,1 18,1 
       

Sihttase 
      

18 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 18,1 

Üle 2000 inimekvivalendi 
reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel 
nõuetekohaselt 
töötavate 
reoveepuhastite 
osakaal, % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 
Vastutajad: KKM 

Tegelik - - - 78 74 72 88 
       

Sihttase 
      

78 90 95 100 100 100 100 100 

 

  



122 

 

10. Maaelu, põllumajandus, regionaalareng 

10.1. Regionaalareng ja maaelu 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Tööhõivemäär 
maapiirkonnas, % 
(vanusegrupis 15-
64) 

Allikas: 
Statistikaamet 
Vastutajad SIM, 
(PÕM, MKM, SOM) 

Tegelik 

63,3 64,3 64,7 59,1 57,7 62,8 64,5 
       

Sihttase 

      
-

222
 62 62 63 63 63 63 64 

10.2. Põllumajandus 

Indikaator   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Netolisandväärtuse 
juurdekasv aastas 
keskmiselt tööjõu 
ühiku kohta (eelnenud 
aastaga võrreldes) 
põllumajanduses, % 

Allikas: FADN 
Vastutajad: PÕM (SIM, 
MKM)  

Tegelik 61,4 61,5 -24,5s -19,3 69,4 18,4 13,9        

Sihttase 
      

2,7 3,1 3 2,8 3 3 3 3 

11. Õiguskord ja siseturvalisus 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Ebaloomulikul teel 
(tööõnnetus, tulekahju, 
liiklusõnnetus, 
uppumine, tapmine 
/mõrv, enesetapp, 
narkosurm) hukkunute 

Tegelik 887 885 746 734 645 670 625 598 
      

                                                             
222

 Sihttase selleks aastaks seatud indikaatorile „Madalaim maakondlik tööhõive määr (vanusgrupis 15-74)%  >43% Allikas: Statistikaamet 
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arv 

Allikas: 
Siseministeerium 
Vastutajad: SIM (SOM, 
MKM) 

Sihttase 
       

575 508 480 453 428 405 385 

Transparency 
International 
korruptsiooni tajumise 
indeksi väärtus 

Allikas: 
Justiitsministeerium 
Vastutajad: JUM (SIM) 

Tegelik 6,7 6,5 6,6 6,6 6,5 6,4 64 68 
      

Sihttase 
       

64 68 68 70 70 72 72 

Viimase 12 kuu jooksul) 
kuriteoohvriks 
langenud elanike 
osakaal, % 

Allikas: 
Justiitsministeerium 
Vastutajad: JUM (SIM) 

Tegelik x x 13% 12% 12% 9% 8% 10% 
      

Sihttase 
       

<12% <10% <10% <10% <9% <9% <8% 

Keskmised 
arvestuslikud 
menetlusajad 
kriminaal-, tsiviil-, 
väärteo- ja 
haldusasjade 
menetlemisel, 
päevades 

Allikas: 
Justiitsministeerium 

Vastutaja: JUM 

Tegelik: 
              

tsiviil-
asjades 

271 309 243 206 197 206 197 168 
      

haldus-
asjades 

211 180 132 130 138 165 185 157 
      

üldmenetl
uses 

kriminaal-
asjades 

593 667 515 451 426 385 406 330 
      

väärteo-
asjades 

103 121 81 75 133 88 58 62 
      

Sihttase: 
              

tsiviil-
asjades        

160 

135, 
menetl
uskulud 

100 

135, 
menetl
uskulud 

100 

135, 
menetl
uskulud 

100 

135, 
menetl
uskulud 

100 

135, 
menetl
uskulud 

100 

135, 
menetl
uskulud 

100 
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haldus-
asjades        

120 130 130 120 120 120 120 

üldmenetl
uses 

kriminaal-
asjades 

       
300 190 190 190 190 190 190 

väärteo-
asjades        

75 60 60 60 60 60 60 

12.Kultuur ja sport 

12.1. Kultuur 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Kultuuriministeeriumilt 
tegevustoetust 
saavate teatrite 
külastuste arv (mln) ja 
lavastuste arv 

Allikas: 
Kultuuriministeerium 

Vastutajad: KUM 
(MKM) 

Tegelik 
0,92 

406 

1,02 

414 

0,98 

400 

0,87 

401 

0,9 

417 

1,008 

464 

1,14 

487 
 

 

 
     

Sihttase 
 

 
   

 
0,9 

400 

0,9 

400 

0,95 

400 

1 

450 

1 

450 

1 

465 

1 

465 

1 

465 

Muuseumikülastuste 
arv, mln 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: KUM 
(HTM, SIM, MKM) 

Tegelik 1,88 1,97 2,04 2,22 2, 25 2,78 3,04        

Sihttase 
 

 
   

 2,3 2,3 2,3 2,9 2,9 3 3 3 

Rahvaraamatukogude 
laenutuste arv (mln) 

Allikas: Statistikaamet 

Vastutajad: KUM 
(HTM, SIM, MKM) 

Tegelik 10,72 10,44 11,28 12,1 12,06 12,32 

 

11,69 

 

       

Sihtase 
 

 
   

 12,2 12, 1 12,2 12,3 12,3 11,5 11 10 

Rahvakultuuri- Tegelik X X 73 079 76 543 83 790 83 487 84 810        
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harrastajate arv 

Allikas: 
Kultuuriministeerium 

Vastutajad: KUM 
(HTM, SIM, MKM) 

87 476 

 

Sihttase 
 

 
   

  84 500 84 500 85 000 85 000 85 000 85 000 85 000 

Avariilises või halvas 
seisukorras olevate 
arhitektuurimälestiste 
osakaal, %223 

Allikas: 
Kultuuriministeerium 

Vastutajad: KUM 
(HTM, SIM, MKM) 

Tegelik 25 25 25 22 22 30,2 27,8 

 

27 

 

      

Sihttase 
 

 
   

  30,2 27 27 27 25 25 25 

 
  

                                                             

223 Alates 2012. a on kinnitatud ühtne hindamismetoodika ehitismälestiste inspekteerimisel. Enne 2011 aastat on indikaatori andmed ebaühtlased, kuna kõiki ehitismälestisi polnud inspekteeritud ega 

andmeid tehnilise seisundi kohta kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse. 
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12.2. Sport 

 

  

                                                             
224

 2009 a kasutati ainult Statistikaameti andmeid. Alates 2010 a kasutatakse noorte harrastajate arvu aluseks Spordiregistri andmeid (www.spordiregister.ee) ja vanusegrupi arv rahvastikust aluseks Statistikaameti 

andmeid (www.stat.ee). 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Liikumisharrastusega 
regulaarselt tegelevate 
inimeste osakaal 16-64-
aastaste vanusgrupis, % 

Allikas: Eesti Tervisearengu 
Instituut (Eesti täiskasvanud 
rahvastiku tervisekäitumise 
uuring) 

Vastutajad: KUM 

Tegelik 30,4 x 34,7 x 36,3 x 35,6        

Sihttase 
 

 
   

 37 40 42 45 45 45 46 53 

Spordiklubides sporti 
harrastavate noorte (kuni 19-
aastased) osakaal kogu 
vanusegrupist, % 

Allikas: Eesti Spordiregister 

Vastutajad: KUM 

Tegelik 24 23,9 24 24,1
224

 24,3 26 28,4        

Sihttase 
 

 
   

 25,5 25,5 26 26,5 26,5 27 28 30 
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13. Riigivalitsemine 

13.1. Demokraatia ja kaasamine  

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Elanikkonna 
mitteinstitutsionaalse 
ühiskondlik-poliitilise 
osaluse määr, % 

Allikas: Euroopa 
Sotsiaaluuring ja 
Kodanikualgatuse 
institutsionaliseerumise 
uuring. 
Vastutaja: SIM 

Tegelik x x 12,3 x 15,7 x 15,5 x 
      

Sihttase 
      

6
225

 
 

17 x 17 x 17,5 18 

13.2. Riigireform 

Indikaator   2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Valitsuse töö 
efektiivsus 

Allikas: Institute for 
Management 
Development 
Vastutaja: Riigikantselei 

Tegelik 

35,77 
punkti 

34,80 
punkti 

32,06 
punkti 

23,72 
punkti 

34,05 
punkti 

36,15 
punkti 

36,64 
punkti 

35,23 
punkti 

      
5. koht 5. koht 5. koht 9. koht 4. koht 4. koht 4. koht 4. koht 

Sihttase 
       

Koht 
viie 

parima 
hulgas 

on 
säilinud 

Koht viie parima hulgas on säilinud 

 

  

                                                             
225

 Sihttase seatud Riigi eelarvestrateegias 2012-2015, kuid metoodika käesolevas eelarvestrateegias uuendatud vastavalt 2014.aasta jaanuarikohtumiste kokkulepetele, seega sihttase ei ole võrreldav. 
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14. Infoühiskond 

Indikaator  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 

Interneti 
mittekasutajate 
osakaal 16–74-aastaste 
Eesti elanike seas, % 

Allikas: Statistikaamet. 

Vastutajad: MKM 

Tegelik 

38,8 36,4 33,8 28,8 25,9 23,5 21,6 18       

Sihttase 

 
 

   
  

Osakaal 
vähe-
neb 

16 14 12 10 8 5 

100 Mbit/s või 
suurema kiirusega 
interneti kasutamise 
osakaal, % 

Allikas: Digital Agenda 
Scoreboard 

Vastutajad: MKM 

Tegelik 

 
 

   
2,7 3,6 3,7       

Sihttase 

 
 

   
  

Osakaal 
suurene

b 
5 7 10 15 20 60 

Rahulolu avalike 
teenuste kvaliteediga, 
%: 

a) 16–74-aastaste 
elanike hulgas 

b) ettevõtjate hulgas 

Allikas:  MKM ITAO 
uuring 

Vastutajad: MKM 

Tegelik 

 
 

 

a) 59 

b) 88  
 

a) 67 

b) 76 
       

Sihttase 

 
 

   
 

Osakaal 
suurene

b 

Osakaal 
suurene

b 

a) 70 

b) 78 

a) 73 

b) 80 

a) 76 

b) 82 

a) 79 

b) 84 

a) 83 

b) 86 

a) 85 

b) 90 

IKT- spetsialistide 
osakaal koguhõives, % 

Allikas: ITL uuring 

Vastutaja: MKM, HTM 

Tegelik 

 
 

   
 3        

Sihttase 

 
 

   
 -  - - 3,5 - 4,1 4,5 
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Lisa 6  Perioodi 2013-2020 EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse 
ühikutega kauplemisel saadavate vahendite kasutamisest 

Rahvusvahelise kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks kehtib Euroopa Liidus perioodiks 
2013-2020 uus kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega (edaspidi LHÜ) 
enampakkumiste süsteem. Selles peavad EL liikmesriigid müüma enampakkumistel226 kõik 
LHÜ-d, mida ei eraldata tasuta paiksetele saasteallikatele direktiivi 2003/87/EÜ artiklite 3e, 10a 
ja artikli 10c alusel. 

Eesti müüdavad LHÜ kogused ja Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadise 
majandusprognoosi põhistsenaariumi kohane tuluprognoos LHÜ-dega kauplemisest aastail 
2014-2017, milles 2014.-2015.a andmed on uuendatud 10.04.2014 seisuga,  (ja andmed 
2013.aastal saadud tulu kohta) on järgmised: 

 

  2013 2014 2015 2016 2017     2018 Kokku 

Enampakkumise 
kogus (KKM 
andmeil), tasuta 
elektri kvoodita 
(LHÜ) 

4 091 000  1 244 500    1 357 408    6 062 073 6 954 246 8 978 238 28 735 675    

Tuluprognoos 
(€) 

18 073 020    6 844 750    8 144 448    42 434 511    55 633 968    71 825 904 203 418 111    

Kooskõlas direktiivi 2009/29/EÜ227 artikliga 10 on üldised eesmärgid, mille saavutamiseks tuleb 
kasutada vähemalt 50% enampakkumisel saadud tulust, järgmised: 

1) vähem saastavatele transpordiliikidele ja ühistranspordile ülemineku ergutamine; 

2) taastuvenergeetika arendamine, energiatõhususe suurendamisele kaasa aitamine; 

3) energiatõhususe ja puhaste tehnoloogiate alase teadus- ja arendustegevuse 
rahastamine sektorites, mida käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 
2009/29/EÜ; 

4) energiatõhususe parendamine ja energiasääst; 

5) EL LHÜ-dega kauplemise süsteemi Eestiga seotud halduskulude katmine; 

6) kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja kliimamuutuste mõjudega 
kohanemise alase teadus- ja arendustegevuse ning näidisprojektide rahastamine,  panus 
Ülemaailmsesse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi ning Kohanemisfondi; 

7) kliimamuutuste mõjuga kohanemine; 

8) osalemine Eesti ja Euroopa energiatehnoloogiate strateegilise plaani ning Euroopa 
tehnoloogiaplatvormide algatustes, samuti kliimamuutuste leevendamise poliitika ja 
energiapoliitika planeerimise ning nende poliitikate tulemuslikkuse seire tegevustes;  

9) meetmed raadamise vältimiseks, metsastamise hoogustamiseks ja metsade 
ulatuslikumaks uuendamiseks arenguriikides, kes on ratifitseerinud kliimamuutuste 
raamkonventsiooni, sealhulgas Eesti rahvusvaheliste kliimaalaste rahastamiskohustuste 
täitmine; 

                                                             
226 Enampakkumiste kord on täpsemalt määratud Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1031/2010, milles 
täpsustatakse LHÜ-de enampakkumise ajastamise, haldamise jm aspektid. 
227 Direktiiv on leitav: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:et:PDF  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:et:PDF
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10) süsinikdioksiidi sidumine metsanduses. 

Nimetatud eesmärkidel kliimaga seotud meetmed on kavandatud riigi eelarvestrateegia 
protsessi osana, lähtudes üleriigilistest eesmärkidest ja valdkondlike arengukavade 
eesmärkidest. Seejuures arvestatakse mh koosmõju Euroopa Liidu perioodi 2014–2020 
vahenditest kavandatud meetmetega ja muudest siseriiklikest ning välisvahenditest 
rahastatavate meetmete ning tegevustega. Tegu on tuludest sõltuvate kuludega, s t vahendeid 
saab kasutada sõltuvalt tegelikust tulu laekumisest. Riigiabi loa vajadust hinnatakse iga meetme 
puhul eraldi ning riigiabi loa taotleb vajadusel meetme elluviimise eest vastutaja. 

LHÜ-de enampakkumistulu prognoosi uuendatakse vähemalt kaks korda aastas, 
Rahandusministeeriumi majandusprognoosi koostamisel. Vajadusel uuendatakse siis ka 
enmapakkumisvahenditest kavandatud meetmete loendit. EL kliimapoliitika eesmärke viiakse 
LHÜ-de enampakkumistelt saadud vahendite arvel eelarvestrateegia perioodi jooksul ellu 
energeetika ja keskkonna tulemusvaldkondade kaudu.  

Enampakkumistulust kavandatud meetmete loend (Rahandusministeeriumi 2014. aasta 
kevadise majandusprognoosi põhistsenaariumi tuluprognoosi alusel) on esitatud allolevas 
tabelis. 
 
2013-2020 perioodi EL sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemise vahenditest kavandatavad meetmed RES 2015-2018 tulemusvaldkondades 
(esialgne toetusmaht mln €) 

Tulemusvaldkond, meede 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Kokku 
2015-
2018 

Kokku 
2019-
2020 

Tuluprognoos (€) 18,074    6,845    8,144    42,435    55,634    71,826    202,957    203,842    

6. Energeetika             90,037    76,488    

Energiasäästumeetmed 
korterelamutes 

9,037    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    9,037    9,588    

Alternatiivsete kütuste 
kasutuselevõtu suurendamine 
transpordis (biogaas) 

0,000    0,000    0,000    16,000    0,000    10,000    26,000    16,900    

Energiatõhususe edendamine 
avaliku sektori hoonetes  

0,000    0,000    3,072    3,218    25,817    17,893    50,000    50,000    

Väikeelamute taastuvenergia 
kasutuselevõtu ja 
küttesüsteemide uuendamise 
toetamine 

0,000    3,000    0,000    1,000    1,000    0,000    5,000    0,000    

14. Keskkond              11,443    25,433    

Eesti panus rahvusvahelisse 
kliimakoostöösse 

0,000    0,423    1,000    1,000    1,000    1,000    4,423    2,000    

Üleujutusriskide maandamine 0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    1,000    1,000    6,000    

Kliimapoliitika eesmärkide 
täitmise nn pilootprojektideks 

0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    6,020    6,020    17,433    

Kliimapoliitika eesmärkide 
täitmiseks kokku: 

9,037    3,423    4,072    21,217    27,817    35,913    101,479    101,921    

 



131 

 

Täiendavalt EL LHÜ-de enampakkumiste süsteemile on Euroopa Parlamendi ja nõukogu jagatud 
kohustuse otsusega nr 406/2009/EÜ kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise riiklike 
kohustuste kohta pandud Eestile KHG heitkoguste kasvu piiramise kohustuse +11% aastaks 
2020 (võrreldes 2005.a heitkogustega) EL LHÜ-de enampakkumiste süsteemi välistes 
sektorites: transport, põllumajandus, jäätmed, lahustite ja teiste toodete kasutamine, EL 
heitkogustega kauplemise süsteemist väljajääv osa tööstuslikest protsessidest ja energeetikast. 

Otsusega luuakse uus kauplemisühik - aastane saastekvoot ehk AEA (annual emissions 
allocation), mis on võrdne 1 tonni CO2 ekvivalendiga (t CO2 ekv). AEAde kogus igal aastal näitab 
heitkogust, mis on EL liikmesriigil lubatud sel konkreetsel aastal nimetatud sektorites õhku 
paisata.  

Eesti AEAde kogused on arvutatud ühtse metoodika alusel ja need on perioodiks 2013-2020 

fikseeritud aastate lõikes Euroopa Komisjoni 26.03.2013 otsuse lisas 1
228

. Eesti heitkoguste 
kasvu piiratakse lineaarselt aastani 2020, mil maksimaalne heitkogus kauplemissüsteemi 
välistes sektorites võib olla 6 268 636 t CO2 ekv.  

Heitkoguseid võrreldakse aastase saastekvoodiga perioodil 2013-2020 iga-aastaselt. Riik peab 
tagama, et reaalsed heitkogused ei ületaks aastast saastekvooti antud aastal. Riigi kohustuste 
täitmiseks saab kasutada nn jagatud kohustuse otsusega tagatud paindlikkusi: ühikutega (AEA-
d) kauplemine, ühikute ülejäägi üle kandmine järgnevatesse aastatesse (piiramatus ulatuses) või 
laenamine järgnevatest aastatest (kuni 5% ulatuses), projektipõhiste ühikute kasutamine (kuni 
3% ulatuses riigi 2005. aasta heitkogusest), nende kasutusõigusega kauplemine või selle 
ülekandmine järgnevatesse aastatesse, ühikute tühistamine. 

Esimesi tehinguid AEA-dega kauplemiseks saavad liikmesriigid teha kõige varem 2015. aastal, 
kui EK on riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuris esitatud KHG heitkogused ametlikult 
kinnitanud. Inventuuri aruanded esitatakse alati üle-eelmise (nn x-2) aasta kohta. Euroopa 
parlamendi ja nõukogu määruse 229  kohaselt peavad liikmesriigid inventuuri kinnitamise 
(15.04.20xx) järgselt nelja kuu jooksul teostama kõik oma vastavuse tagamiseks vajalikud 
tehingud. See eeldab, et eelnevalt on tehingupartnerid kokku leppinud tehingu tingimustes (sh 
sihtotstarve, milleks kauplemistulu kasutada tohib), ette valmistanud lepingud ning läbinud 
muud võimalikud haldustoimingud. 

AEA-dega kauplemise aluseks olevaid inventuure ja prognoose korrigeeritakse vähemalt kord 
aastas. Kauplemistulu kasutamine kavandatakse riigi eelarvestrateegia prioriteetidest lähtudes, 
arvestades nii tehingupartneri eelistusi kui koosmõju Euroopa Liidu perioodi 2014–2020 
vahenditest kavandatud meetmetega ja muudest siseriiklikest ning välisvahenditest 
rahastatavate meetmete ning tegevustega.   

Nn jagatud kohustuse otsuse kohaste sektorite Eestile eraldatud AEAde koguste ja nende 
sektorite heitkoguste prognoosid ning nendega võimalikul kauplemisel saadava tulu prognoos 
(Keskkonnaministeeriumi andmete ning EKUK 2012. aasta KHG heitkoguste prognoosi alusel, 
lähtudes eeldatavast keskmisest ühikuhinnast 4 €/AEA) on esitatud allolevas tabelis.  

 

  

                                                             
228  Kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_090_R_0106_01&from=FR  
229 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 525/2013, 21. mai 2013, kasvuhoonegaaside heite seire- ja 
aruandlusmehhanismi ning kliimamuutusi käsitleva muu olulise siseriikliku ja liidu teabe esitamise kohta ning 
otsuse nr 280/2004/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta.:  http://faolex.fao.org/docs/pdf/eur125075.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_090_R_0106_01&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_090_R_0106_01&from=FR
http://faolex.fao.org/docs/pdf/eur125075.pdf
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2013-2020 perioodi KHG heitkoguse ülejäägi prognoos ning kauplemistulu prognoos 
kehtivatel arengukavadel põhineva stsenaariumi korral  
 

Aasta KHG heitkoguse ülejääk kehtivate 
arengukavade meetmetel 
põhineva stsenaariumi korral, t 
CO2 ekv 

AEA prognoositav müügitulu, € * 

2013 375 773   

2014 303 025   

2015 230 278 1 503 092 

2016 238 144 1 212 100 

2017 246 010 921 112 

2018 253 876 952 577 

Kokku 2013-2018 1 647 106 4 588 881 

2019 261 742 984 042 

2020 269 608 1 015 502 

2021   1 046 967 

2022   1 078 432 

 

* Kuna KHG aastase saastekvoodi (AEA) müük toimub arvestusaastale ülejärgneval aastal, on 
eeldatava tulu prognoos näidatud ülejärgneval aastal. 
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Lisa 7 Eesti võrdlus teiste EL liikmesriikidega (joonised) 

 

Joonis 36 Peamised makromajanduslikud näitajad (protsenti) 

A. SKP per capita ostujõupariteeti arvestades aastal 2012 (EL28=100) 

 

B. Majanduskasv aastal 2013 ja 2004–2013 

 

C. Tööjõu tootlikkus – SKP töötundidejärgi PPS 2012 (EL27=100) 

 

D. Hinnatase võrreldes EL27 keskmisega aastal 2012 (EL27=100) 
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E. Tööhõive määr (20–64-aastased) aastal 2012 

 
Allikad: Eurostat, Eesti Statistikaamet, Rahandusministeerium. 

 

Joonis 37 Valitsussektori fiskaalpositsioon (protsendina SKPst) 

A. Valitsussektori eelarvepositsioon aastal 2013 

 

B. Valitsussektori võlg aastal 2013 
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Joonis 38 Valitsussektori tulud ja kulud (protsendina SKPst) 

A. Eesti valitsussektori tulud võrreldes teiste EL liikmesriikidega aastal 2013 

 

B. Eesti valitsussektori kulud võrreldes teiste EL liikmesriikidega 2013 

 
Allikad: Eurostat. 
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Lisa 8 Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 tulemusvaldkondade ja eelmise 
perioodi võrdlus 

26.03.2014 astus ametisse uus Vabariigi Valitsus. Uus valitsus on võtnud suuna riigivalitsemise 
paindlikumaks muutmisele, mis hõlmab paindlikumat riigi valitsemise valdkondade 
ümberkujundamist. Kooskõlas uue koalitsioonileppega on uuenemas Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogramm ning  riigi eelarvestrateegia. Riigi eelarvestrateegias toodud valdkondlik 
vaade lähtub valitsuse poliitilistest suunistest ning selle alusel uueneb valdkondlik vaadet riigi 
finantsjuhtimises. Kui varasemalt oli poliitikavaldkondi 18 (eesmärke 22), mis võrdsustati 
tulemusvaldkonnaga, siis uue jaotuse kohaselt on tulemusvaldkondi 23 (eesmärke 23). 
Tagamaks aastatevaheline võrreldavus on järgnevas tabelis toodud vastavused käesoleva riigi 
eelarvestrateegia valdkondliku jaotuse ja varasemate eelarvestrateegiate valdkondliku jaotuse 
vahel. Varasemas eelarvestrateegias oli kasutusel nimetus poliitikavaldkond. Kooskõlas 
23.03.2014 jõustunud riigieelarve seadusega on riigi eelarvestrateegias poliitikavaldkondade 
asemel kasutus nimetus tulemusvaldkond. Tulemusvaldkonnad on ühiselt kasutusel nii riigi 
finantsjuhtimises kui strateegilises planeerimises, sidumaks paremini arengukavasid ja 
eelarveinfot. Poliitikavaldkonnad tähistavad edaspidi vastavalt riigieelarve seadusele valdkondi, 
milles koostatakse poliitika põhialused ja valdkonna arengukavasid ning võivad, kuid ei pruugi 
langeda kokku riigi finantsjuhtimises  (eelarvestrateegias, eelarves ja finantsarvestuses) 
kajastatavate tulemusvalkondadega. 

 

Riigi eelarvestrateegia 2015-2018 Riigi eelarvestrateegiates 2012-

2015, 2013-2016 ja 2014-2017 

 Tulemusvaldkonnad  Poliitikavaldkonnad  

1. Perepoliitika 1. Perepoliitika 2. Pere- ja rahvastikupoliitika 

2. Riigi rahandus 2. Riigi rahandus 1. Majanduskeskkond 

3. Rahvuslik julgeolek 3.1. Riigikaitse 17. Riigikaitse ja 

julgeolekupoliitika 

3.2. Välispoliitika 16. Välispoliitika 

4. Sotsiaalne turvalisus, 

tööturg, tervis 

4.1. Sotsiaalne turvalisus 4. Tööturg- ja sotsiaalne turvalisus 

4.2. Tööturg 4. Tööturg- ja sotsiaalne turvalisus 

4.3. Tervis 5. Rahvatervis 

 
5. Haridus ja teadus 

5.1. Haridus 3. Haridus 

5.2. Teadus 3. Haridus 

 
6. Ettevõtlus, innovatsioon, 
transport 

6.1. Ettevõtlus ja innovatsioon 1. Majanduskeskkond 

6.2.Transport 7. Transport 

 
7. Energeetika 

7. Energeetika 6. Energeetika 

8. Kodakondsus-, keele ja 

rahvuspoliitika 

8.1.  Eesti keel 12. Eesti keel 

8.2. Lõimumine 13. Lõimumine 

 
9. Keskkond 

9. Keskkond 14. Keskkonnahoid 

10. Maaelu, põllumajandus, 10.1. Regionaalareng ja maaelu 15. Maaelu ja regionaalareng 
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regionaalareng 
10.2. Põllumajandus 15. Maaelu ja regionaalareng 

 
11. Õiguskord ja 
siseturvalisus 

11. Õiguskord ja siseturvalisus 9. Siseturvalisus 

12. Kultuur ja sport 12.1. Kultuur 10. Kultuur 

12.2. Sport 11. Sport 

 
13. Riigivalitsemine 

13.1. Demokraatia ja kaasamine 18. Riigivalitsemine ja 

kodanikuühiskond 

13.2. Riigireform 18. Riigivalitsemine ja 

kodanikuühiskond 

 
14. Infoühiskond 

14. Infoühiskond 8. Infoühiskond 

 

 

 


