
 

 
 
 
 
 

RIIGI EELARVESTRATEEGIA 2016–2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mai 2015 
 

 



 

 

2 

 

Sisukord 

 

Sissejuhatus ......................................................................................................................................... 4 

1. VABARIIGI VALITSUSE PRIORITEEDID .......................................................................................... 7 

2. TULEMUSVALDKONDADE EESMÄRGID ...................................................................................... 10 

2.1. Perepoliitika ......................................................................................................................... 10 

2.2. Sissetulekute kasvatamine ja ettevõtluse edendamine ....................................... 12 

2.2.1. Riigi rahandus ............................................................................................................. 12 

2.2.2. Ettevõtlus, innovatsioon .......................................................................................... 14 

2.2.3. Transport ...................................................................................................................... 16 

2.2.4. Infoühiskond ................................................................................................................ 18 

2.3. Riigireform ja ääremaastumise pidurdamine ......................................................... 19 

2.3.1. Riigivalitsemine .......................................................................................................... 19 

2.3.2. Regionaalareng ja maaelu....................................................................................... 21 

2.4. Julgeolek ja riigikaitse ....................................................................................................... 23 

2.5. Välis- ja Euroopa-Liidu poliitika ................................................................................... 25 

2.6. Energeetika ........................................................................................................................... 27 

2.7. Sotsiaalkaitse ja tervis ...................................................................................................... 29 

2.7.1. Tööturg .......................................................................................................................... 29 

2.7.2. Sotsiaalne kaitse ......................................................................................................... 31 

2.7.3. Tervis .............................................................................................................................. 32 

2.8. Õiguskord .............................................................................................................................. 35 

2.9. Siseturvalisus ....................................................................................................................... 38 

2.10. Teadus- ja hariduspoliitika ......................................................................................... 39 

2.10.1. Teadus .......................................................................................................................... 39 

2.10.2. Haridus ........................................................................................................................ 40 

2.11. Kultuur ja sport ............................................................................................................... 43 

2.11.1. Kultuur ......................................................................................................................... 43 

2.11.2. Sport ............................................................................................................................. 46 

2.12. Eesti keel ja eestlus ........................................................................................................ 47 

2.13. Kodakondsuspoliitika ja lõimumine ....................................................................... 48 

2.14. Keskkond ........................................................................................................................... 50 

2.15. Põllumajandus ja kalandus ......................................................................................... 53 

2.16. Kodanikuühiskonna arendamine ............................................................................. 56 

3.1. Vabariigi Valitsuse fiskaalpoliitika eesmärgid......................................................... 58 

3.1.1. Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk .................................................... 59 

3.1.2. Maksukoormuse eesmärk ...................................................................................... 59 

3.2. Valitsussektori eelarvepositsioon ................................................................................ 59 



 

 

3 

 

3.2.1. Valitsussektori eelarve tsükliliselt tasandatud positsioon ........................ 60 

3.2.2. Valitsussektori eelarve struktuurne positsioon ............................................. 62 

3.2.3. Keskvalitsuse eelarvepositsioon .......................................................................... 63 

3.2.4. Riigieelarve positsioon ............................................................................................ 64 

3.2.5. Muu keskvalitsuse positsioon ............................................................................... 82 

3.2.6. Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon....................................................... 82 

3.2.7. Sotsiaalkindlustusfondide eelarvepositsioon ................................................. 85 

3.3. Maksupoliitika, maksukoormus ja maksukulud ..................................................... 87 

3.3.1. Maksumuudatused .................................................................................................... 88 

3.3.2. Efektiivne maksumäär ja maksukiil.................................................................... 90 

3.3.3. Maksukulud .................................................................................................................. 91 

4.1. Valitsussektori võlakoormus ja reservid ................................................................... 93 

4.1.1. Valitsussektori võlakoormus ................................................................................. 93 

4.1.2. Valitsussektori reservid ja netopositsioon....................................................... 96 

KOKKUVÕTE ................................................................................................................................................... 97 

LISAD ................................................................................................................................................................. 98 

Lisa 1. Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadine majandusprognoos ............. 99 

Lisa 2. Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 rahastamiskava valitsemisalade lõikes.
 ............................................................................................................................................................ 103 

Lisa 3. Perioodi 2013-2020 EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemisel saadavate vahendite kasutamisest .............................................................. 106 

Lisa 4 Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 tulemusvaldkondade ja eelmise perioodi 
võrdlus ............................................................................................................................................. 111 

 
  

  



 

 

4 

 

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, 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 valdkonna arengukavade rakendusplaanide ja 
tegevuskavade kaudu. Rahandusministri määrus2 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 ja seire 

Jooksval eelarveaastal koostatakse regulaarseid ülevaateid riigi finantsseisundi kohta. 
Igakuiselt koostatakse ja avalikustatakse Rahandusministeeriumi kodulehel ülevaade 
tulude laekumisest, riigieelarveliste vahendite kasutamisest, likviidsete varade 
muutusest, eelarvepositsioonist ning olukorrast majanduses ja valitsussektoris.  

Eelarveaasta lõppedes koostab iga valitsusasutus majandusaasta aruande ning esitab 
Rahandusministeeriumile tegevuskava täitmise aruande lõppenud aasta tulemuste 
kohta. Riigi Tugiteenuste Keskus koostab ülevaate riigi finantsseisundist, -tulemustest ja 
rahavoogudest ning riigieelarve täitmisest. Rahandusministeerium koostab nende 
sisendite põhjal riigi majandusaasta koondaruande, mis kajastab valitsussektori 
tulemuste ja ressursside kohta terviklikku infot. Riigi majandusaasta koondaruande 
kiidab heaks Vabariigi Valitsus ja esitab selle koos Riigikontrolli kontrolliaruandega 

                                                        

1 https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014131  
2 https://www.riigiteataja.ee/akt/113012015029  

https://www.riigiteataja.ee/akt/129062014131
https://www.riigiteataja.ee/akt/113012015029
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Riigikogule kinnitamiseks.  

Ülevaade riigi eelarvestrateegias 2016–2019 seatud eelarvepoliitiliste eesmärkide 
täitmisest on toodud fiskaalraamistiku peatükis. Eelmise riigi eelarvestrateegia 
tulemusvaldkondade eesmärkide saavutatust on kajastatud tulemusvaldkondade 
peatüki olukorra kirjelduses.  

Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 koostamine 

Käesolev aasta on korraliste riigikogu valimiste aasta ning sellel oli oluline mõju riigi 
eelarvestrateegia iga-aastasele protsessile. Riigi eelarvestrateegia 2016–2019 
koostamine toimus üheaegselt ja sisulises kooskõlas Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammi koostamise ning Eesti 2020 Konkurentsivõime kava ja 
Stabiilsusprogrammi uuendamisega. Ministeeriumid töötasid välja valitsemisala 
arengukavad aastateks 2016–2019 ning esitasid need koos finantsplaanidega 1. märtsiks 
Rahandusministeeriumile. Ministeeriumidelt saadud infot kasutati sisendina nii 
majandusprognoosi, Stabiilsusprogrammi kui ka riigi eelarvestrateegia koostamiseks.  

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

Valitsuskabineti nõupidamised majandus- ja fiskaalpoliitiliste eesmärkide ning 
eelarveprioriteetide arutamiseks toimusid aprillis ja mais 2015. Riigi eelarvestrateegia 
2016–2019 esitati ministeeriumidele kooskõlastamiseks 11. aprillil. Vabariigi Valitsusele 
esitati eelarvestrateegia heakskiitmiseks 21. mail 2015.aastal. Dokumenti tutvustatakse 
ka Riigikogu komisjonides.  

Vastavalt EL liikmesriikide majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise reeglitele 
loodi 2014. aastal Eesti Panga juurde sõltumatu eelarvenõukogu, mille ülesanne on anda 
hinnanguid Eesti eelarvepoliitika aluseks olevatele majandusprognoosidele ja jälgida 
riigisiseste eelarvereeglite täitmist. Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise 
majandusprognoosi kohta ütleb Eelarvenõukogu, et „Eelarvenõukogu arvates on 
rahandusministeeriumi uus majandusprognoos nii oma realistlikkuse kui ka 
infosisalduse poolest sobiv alus järgmise aasta riigi eelarvestrateegia väljatöötamiseks.“ 
Lisaks soovitas Eelarvenõukogu valitsusel jõuda eelarve nominaalsesse tasakaalu: 
„Eelarvenõukogu soovitab valitsusel eelarvepoliitikat kavandades eelmainitud aspekte 
arvestada ja koostada riigi eelarvestrateegia, mille puhul on valitsussektori eelarve-
positsioon juba alates 2016. aastast vähemalt nominaalses tasakaalus. Rahandus-
ministeeriumis kasutatava metoodika järgi tähendab see märkimisväärse struktuurse 
ülejäägi kavandamist. Sellisel juhul valitseb suurem kindlus, et riigieelarve on 
järgnevatel aastatel kooskõlas riigieelarve seaduse nõuetega.“ Tavapäraselt enne 
Rahandusministeeriumi majandusprognoosi avalikustamist toimunud prognoosi-
seminaril juhtisid pidasid teiste valitsus- ja erasektori asutuste majanduseksperdid 
Rahandusministeeriumi prognoosi realistlikuks. 

Partnerite kaasatus riigi eelarvestrateegia 2016-2019 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”. Lisaks kaasati valdkondlikke partnereid kütuseaktsiisi ja majutusasutuste 
käibemaksuerisusega seotud aruteludele. 
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Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 ülesehitus 

Käesolev riigi eelarvestrateegia koosneb kolmest peatükist. Dokumendi esimene 
peatükk kirjeldab Vabariigi Valitsuse prioriteete. Teine – tulemusvaldkondade 
hetkeolukorda, eesmärke ning peamiseid poliitikamuudatusi ja reforme. Kolmandas osas 
kajastatakse Vabariigi Valitsuse majandus- ja fiskaalpoliitilisi eesmärke ja prioriteete 
ning valitsussektori fiskaalraamistikku eelolevaks neljaks aastaks. Dokumendi lisades on 
kajastatud Rahandusministeeriumi 2014. aasta kevadise majandusprognoosi 
põhinäitajad; perioodi 2013-2020 EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemisel saadavate vahendite kasutamise kava ning ka ülevaade eelmise riigi 
eelarvestrateegia ja käesoleva dokumendi aluseks olevate tulemusvaldkondade 
võrdlusest, mis muutus tulenevalt 2015 aasta kevadel koostatud Eesti Reformierakonna, 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonileppest. 
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1. VABARIIGI VALITSUSE PRIORITEEDID 

 

Otsuste fokusseerimiseks ja oma tegevuse hindamiseks on valitsus on esile tõstnud 
prioriteedid, mille elluviimine on valitsuse jaoks esmatähtis. Prioriteedid lähtuvad 
koalitsioonileppest ning on üheks aluseks kavandatavate tegevuste ja riigieelarve 
lisataotluste eelisjärjestusse seadmisel. 

Vabariigi valitsuse prioriteedid ning nende elluviimiseks vajalikud 
poliitikaalgatused ja -muudatused aastani 2019: 

1)        Eesti julgeoleku tugevdamine  

 Sõjalise kaitse kulud säilivad tasemel 2% SKP-st, millele lisandub täiendavate 
Eesti kui vastuvõtja riigi kulude finantseerimine. 

 Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide liikmete arv kasvab 30 tuhandeni. 

Eesti julgeoleku tugevdamiseks hoitakse sõjalise riigikaitse kulud jätkuvalt vähemalt 2% 
tasemel SKP-st. Täiendavalt finantseeritakse  Eesti kui vastuvõtva riigi tegevusi, mis 
loovad tingimused liitlaste püsivaks kohalolekuks Eestis (regulaarsed artikkel 5 
õppused, eelpositsioneeritud varustus, Balti õhuturbe korraldamine Ämarist, 
roteeruvate üksuste kohalolek jne). Jätkatakse Ämari lennuvälja arendamist ning 
Baltikumi õhuturbe rotatsioonide toetamist, luuakse võimalused NATO 
juhtimiselemendi (NFIU) Eestisse paigutamiseks. Koostöös USA liitlastega arendatakse 
kiiremas tempos Ämari ja Tapa taristuid. Jätkatakse NATO kiirreageerimisjõududesse 
panustamist ning arendatakse edasi 1. ja 2. jalaväebrigaadi (jalaväe lahingumasinad, 
iseliikuvad suurtükid, III põlvkonna tankitõrjesüsteemid jms). Toetatakse Kaitseliidu, sh 
Küberkaitseliidu ning Kaitseliidu noorteorganisatsioonide tegevust. 

Sisejulgeoleku tagamiseks ehitatakse välja idapiir (sh tehnilise ja elektroonse valvega 
kaetus), arendatakse edasi piirvalve ja politsei kiirreageerimisüksuseid. Parandatakse 
laiapõhjalise riigikaitse koordineerimist peaministri  ja Riigikantselei juhtimisel, 
tõhustatakse erinevate ametkondade omavahelist koostööd, tugevdatakse elutähtsate 
teenuste toimepidevust häda-, kriisi- ja sõjaolukordades,  suurendatakse kodanike ja 
organisatsioonide teadlikkust ning oskusi kriisisituatsioonis käitumiseks, tõstetakse 
valmisolekut seista vastu infosõjale ning suurendatakse energia varustuskindlust. 
Täiendavalt suunatakse nende tegevuste rahastamiseks 61 miljonit eurot3. 

2)        majanduskasvu edendamine ja tööjõumaksude vähendamine  

 Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest kasvab 79,1%-ni. 
 Tööhõive määr vanusegrupis 20-64a kasvab 75,7%-ni. 
 Tööjõu efektiivne maksumäär väheneb 33,1%-ni. 

Tööjõu maksukoormuse vähendamiseks tõstetakse tulumaksuvaba miinimum 205 
euroni kuus ning vähendatakse sotsiaalmaksu määra 1% võrra, kompenseerides ravi- ja 
pensionikindlustuse osa riigi muudest tuludest. 

Majanduskasvu edendamiseks käivitatakse erasektori teadus- ja arendustegevust 
toetavad meetmed. Selleks soodustatakse ettevõtete ja teadlaste koostööd, kasvatades 
rakendusuuringute rahastust majanduse nutika spetsialiseerumise ja innovatsiooni 
toetamiseks. Suurendatakse ettevõtlustoetuste mõjusust ning fokusseeritust uute 
tehnoloogiate ja materjalide kasutuselevõtu soodustamiseks. Riigi toetuste, -tasude ja -
hangete juures on sihiks ressursside oluliselt tootlikum, säästlikum ja efektiivsem 
kasutamine. Samuti vähendatakse bürokraatiat ja halduskoormust, et võimaldada 
ettevõtjatel tõhustada äri- ja tootmisprotsessi.  

Täiendavalt suunatakse nende tegevuste rahastamiseks 496 miljonit eurot. 

                                                        
3 - (siin ja edaspidi) lisaks Riigi eelarvestrateegias 2015-18 kavandatud rahastusele. 
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3)        madalapalgaliste toimetuleku suurendamine  

 Absoluutse vaesuse määr langeb 5,9 %-ni. 
 Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25-64 aastased) osakaal langeb alla 

26 %. 

Madalapalgaliste toimetuleku parandamiseks tõstetakse puuduses oleva pere 
toimetulekutoetuse määra 130 euroni kuus. Uue algatusena luuakse alates 2016. aastast 
madala sissetulekuga töötavate inimeste iga-aastane tagasimakse süsteem. Skeem ei 
hakka asendama toimetulekutoetuse maksmise süsteemi, vaid on mõeldud täiendava 
maksutagastusena täisealisele täiskoormusega püsivalt töötavale vähemalt alampalka 
saavale inimesele. Samuti toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa alampalga taseme 
tõusule nelja aasta jooksul vähemalt 45%-ni keskmisest palgast. 

Madalapalgaliste (alumine 25% palgasaajaid) hulgas on kaks korda suurema 
tõenäosusega madala haridusega inimesi kui ülejäänud palgasaajate hulgas.  Mistõttu 
lisaks kiiret leevendust toovatele meetmetele, rakendame neid, mis omavad pikaajalist 
efekti: toetame täiskasvanute keskhariduse omandamist ning täiend- ja ümberõpet. 

Täiendavalt suunatakse nende tegevuste rahastamiseks 127,2 miljonit eurot.  

4)        lastega perede toimetuleku parandamine, laste sündi toetava keskkonna 
edasiarendamine 

 Absoluutse vaesuse määr 0-17 aastaste laste seas väheneb 7%-ni.  
 Summaarne sündimiskordaja tõuseb 1,67-ni. 

Lastega perede toetamiseks on valitsus leppinud kokku põhimõttes, et ühtegi lastega 
peredele mõeldud senist toetust ei vähendata. Esimese ja teise lapse toetus tõstetakse 60 
euroni kuus, lasterikastele peredele (kolme ja enamat last kasvatav pere) luuakse 
lasterikka pere toetus 200 eurot kuus ning suurendatakse lasterikaste perede 
kodutoetuse programmi rahastust ja luuakse elatisabifond. Lisaks rahalistele toetustele 
kindlustatakse igale noorele võimalus osaleda spordi- ja huvitegevuses, soodustatakse 
lastehoidude ja lasteaiakohtade loomist, jätkatakse viljatusravi toetamist, arendatakse 
vanemaharidust ning toetatakse töö- ja pereelu ühildamist. Täiendavalt suunatakse 
nende tegevuste rahastamiseks 266 miljonit eurot. 

5)        riigi ja kohaliku halduse reformimine, ääremaastumise leevendamine   

 Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas ei suurene (12%). 
 Tööhõivemäär maapiirkonnas (vanusegrupis 20-64) kasvab (73,2% 2014.a). 
 2018.a lõpuks elab vähemalt 95% elanikest kohalikes omavalitsustes, mis 

vastavad valitsuses kinnitatud võimekuse ja jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. 

Riigi ja kohaliku halduse reformimise paremaks korraldamiseks luuakse riigihalduse 
ministri ametikoht ning tuuakse uue ministri alluvusse regionaalhalduse ja 
regionaalarengu koordineerimine ning seotakse see senisest enam terviklike 
riigihalduslike küsimustega. Riigihalduse korraldamisel lähtutakse põhimõttest, et 
valitsussektori töökohtade arv väheneb kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega. 
 Vaatamata sellele seatakse järgnevatel aastatel fookusesse riigiteenistujate arendamine, 
et tagada valmisolek Eesti Euroopa Liidu eesistumiseks 2018.aastal.  

Parandatakse ametkondade vahelist koordinatsiooni, vähendatakse dubleerimist ja 
ülereguleerimist. Valitsuse kui terviku vaates lähtutakse kodanike vajadustest, seades 
kesksele kohale avalikud teenused, eraldi seatakse fookusesse e-teenused (terviklikkuse 
huvides koordineerib teenuste arendamist Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium). Riigi pakutavad e-teenused viiakse ühtsele 
kvaliteedistandardile ja konsolideeritakse avalikud e-teenuste kanalid (sh arendatakse 
kodanikuportaali www.eesti.ee toimima kogu e-riigi väravana).  

Haldusreformi poliitiline koordineerimine viiakse peaministri juhtimise alla. Vajalikud 
seadusemuudatused reformi läbiviimiseks võetakse vastu 1. juuliks 2016.aastaks. 

http://www.eesti.ee/
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Reformi käigus töötatakse välja kohalike omavalitsuste uus rahastamismudel. 
Omavalitsuste vabatahtlik ühinemisprotsess viiakse läbi 2017.aasta kohalikeks 
valimisteks. Ääremaastumise pidurdamiseks viiakse lisaks haldusreformile ellu mitmeid 
algatusi, mis on seotud töökohtade loomise, majanduse elavdamise ning infrastruktuuri 
arendamisega, kasutades sealjuures maksimaalselt Euroopa Liidu toetusvõimalusi. 
Poliitikamuudatuste elluviimise tulemusena hoitakse täiendavalt kokku 72 miljonit 
eurot.  
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2. 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 mõõdikud ning nende sihttasemed. Ühtlasi antakse ülevaade 
olulisematest poliitikamuudatustest ja reformidest, mis aitavad kaasa püstitatud 
eesmärkide saavutamisele.  

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. Detailsema ülevaate kavandatavatest tegevustest 
annab Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm. 

2.1. Perepoliitika 

Esialgsetel andmetel oli 2015. aasta 1. jaanuaril Eesti rahvaarv 1 312 300, mis on 3600 
inimest vähem kui aasta varem samal ajal. Eestis sündis esialgsete andmete järgi 2014. 
aastal 13 692 last ja suri 15 533 inimest, seega oli loomulik iive 2014. aastal 1841 
inimesega negatiivne (2013. aastal 13 831 sündi ja 15 474 surma, loomulik iive 2013. 
aastal 1643 inimesega negatiivne). Negatiivset loomulikku iivet mõjutab 2014. aastal 
suurenenud suremus 59 surmajuhtumi võrra ehk ca 0,4%. Samuti vähenes 2014. aastal 
sündide arv 2013. aastaga võrreldes 139 sünni võrra ehk 1%. Kõige enam on vähenenud 
esimeste laste sündide arv. Samas oli 2011. ja 2012. aastal sündimuse vähenemine veelgi 
suurem – vastavalt 7,1% ja 4,5%. Nelja eelmise aasta andmete võrdlus viitab sellele, et 
sündide vähenemise trend on aeglustunud, teisalt tuleb arvestada muutusi rahvastikus 
(sünnitusealiste naiste arvu vähenemine järgnevatel aastatel). 2014. aastal nii sisse- kui 
ka väljaränne vähenes. Eestisse saabus 2014. aastal elama 2900 inimest ja Eestist lahkus 
4600 inimest ehk, et negatiivne välisrändesaldo oli 1700 inimest. Kokku vähenes Eesti 
rahvaarv 2014. aasta jooksul 0,3%. Paaril viimasel aastal on rahvaarvu vähenemine 
aeglustunud. Statistikaameti rahvastikuprognoosi kohaselt hakkab välisränne 
lähiaastatel vähenema seoses aktiivses rändeeas (20–39-aastased) rahvastiku 
vähenemisega, kuid esialgsete andmete põhjal on veel vara öelda, kas 2014. aastal 
toimunu tähendab juba senise välisrändetrendi muutust4. 

2040. aastaks rahvastiku soo-vanuskoosseis muutub: 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 
tööealist5. 

Võrreldes eelmise rahvaloendusega on Eesti elanike keskmine vanus tõusnud kahe aasta 
võrra – 38,7 aastalt 2000. aastal 40,8 aastani 2011. aastal. Rahvastiku keskmise vanuse 
tõusu mõjutas ühelt poolt madal sündimus, teiselt poolt oodatava eluea märgatav 
pikenemine6. 

Rahva taastootmisvõime (ehk summaarne sündimuskordaja) on Eestis 2013. aastal 1,52 
(2012. aastal 1,59; taaste piir on 2,1)7. Alaealise elanikkonna ehk 0–17-aastaste laste arv 
rahvastikus jätkuvalt väheneb: kui 1990. aasta alguses oli 0–17-aastaste laste koguarv 

                                                        
4 http://www.stat.ee/90778 
5 Statistikaamet http://www.stat.ee/76319 
6 Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud 31.03.2015 
7 Statistikaamet RV033: Sündimuse näitajad 
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rahvastikus ligi 416 000, siis 2014. aasta alguses vaid ligi 243 600 (2013. aasta alguses 
243 700)8. Pikaajalised demograafilised prognoosid näitavad, et Eestis ei ole 20-30 aasta 
perspektiivis võimalik sündimuskäitumisega kompenseerida 1990. aastate sündimuse 
langusest tekkivat „demograafilist auku”. 

Väikelastega (0-6 a) emade ja väikelasteta naiste hõivelõhe on 2014. aastal 23,4 
protsendipunkti, mis on vähenenud võrreldes eelnevate aastatega (2013. aastal 26,3 pp 
ja 2012. a 24,7 pp) ning näitab, et väikelaste emad pöörduvad tagasi tööturule. Endiselt 
suur, kuid võrreldes eelneva aastaga on 20-49-aastaste väikelastega naiste ja meeste 
vahel vähenenud hõivelõhe, olles 2014. a 37,8 protsendipunkti (2013. a 38,9 pp ja 2012. 
a 37,6 pp)9.  

Laste vaesus —2013. aastal elas alla 18-aastastest lastest suhtelises vaesuses 20,2% ja 
absoluutses vaesuses 10,1%10 (2012. 18,5% ja 10,2% 2011. aastal oli nendeks 
näitajateks 17% ja 9,4%11,). Laste suhteline vaesuse määr enne sotsiaalseid siirdeid k.a. 
pension oli 2013. aastal 30,1%. Lapsed elavad võrreldes vanemaealistega sügavamas 
vaesuses – nende absoluutse vaesuse määr oli 10,1%. Laste vaesus on seda suurem ja 
sügavam, mida rohkem lapsi on peres – kui pere ainukese lapsena kasvavatest lastest 
elas suhtelises vaesuses 21% ja absoluutses vaesuses 9%, siis vähemalt kolme lapsega 
peredes kasvavate laste samad näitajad olid vastavalt 28% ja 16%.12  

Statistikaameti prognoosi alusel väheneb 0–6-aastaste ehk eelkooliealiste laste arv igal 
järgneval aastal. Kui 2015. aastal prognoositud 0–6-aastaste laste koguarvuks 105 101 
last, siis 2020. aastal on selles vanuses lapsi 97 652 last. See teeb selles vanusgrupis 
7449 last vähem ehk laste arv on 2015. aastast alates vähenenud ning 2020. aastal on 0–
6-aastaseid lapsi 7%  vähem13. 

Kõige suurem puudus lasteaia- ja lapsehoiukohtade osas on 1,5–2-aastaste ning osaliselt 
ka 3-aastaste laste puhul. 0–3-aastaste laste vanusgrupis väheneb 2020. aastaks lapsi 
4%, võrreldes 2015. aastaga. 

Asendushooldusel (eestkostel, perekonnas hooldamisel ja asenduskoduteenusel) viibis 
2013. aasta lõpu seisuga  2584 last (1,1% 0–17-aastastest lastest Eestis), neist oli 
riiklikul hoolekandel asenduskodudes 1026 last, perekonnas hooldamisel 226 ja 
eeskostel 1332 last. Pereväliselt lapsendati 68 last14. 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Loomulik iive 
Allikas: Statistikaamet 

Negatiivne  -
1841 

(2014)15 
Positiivne Positiivne Positiivne Positiivne 

Summaarne 
sündimuskordaja 
Allikas: Statistikaamet 

1,52 
(2013) 

1,61 
 

1,63 
 

1,65 
 

1,67 
 

Formaalse lastehoiuga 
hõlmatud 0–2-aastaste 

21 (0-2 a) 
94,3 (3-6a) 

33 (0-2a) 
92 (3-6a) 

34 (0-2a) 
92 (3-6a) 

34 (0-2a) 
92 (3-6a) 

34,5 (0-2a) 
92 (3-6a) 

                                                        
8 Statistikaamet RV0212: Rahvastik aasta alguses ja aastakeskmine rahvaarv soo ja vanuse järgi 
9 Statistikaamet  TKL29: 20-49-aastaste meeste ja naiste tööhõive määr ja hõivelõhe laste olemasolu järgi 
10 Statistikaamet LES01: Vaesuse ja materiaalse ilmajäetuse määr vanuserühma ja soo järgi 
11 2012. aastast alates suhtelise ja absoluutse vaesuse näitajate aluseks olevate sissetuleku andmete puhul muutus 
andmeallikas – lisaks Eesti Sotsiaaluuringule ja varem kasutusele võetud andmekogudele (Sotsiaalkindlustusamet, 
Haigekassa, Töötukassa) kasutatakse ka Maksu- ja Tolliameti andmeid. Seega tuleb Statistikaameti  info kohaselt  
2012. aasta andmeid andmeallika muutuse eeldatava olulise mõju tõttu käsitleda aegrea katkestusena. 
12 https://statistikaamet.wordpress.com/2015/01/29/suhtelises-vaesuses-elas-2013-aastal-iga-viies-elanik/ 
13 RV089: Prognoositav rahvaarv vanuse ja soo järgi (aluseks 1.jaanuari 2012 rahvaarv).  
14 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala arengukava aastateks 2016-2019.  
15 Esialgsed Statistikaameti andmed. 
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Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

ning 3–6-aastaste laste 
osakaal kõigist vastava 
vanuserühmaga lastest, % 
Allikas: Statistikaamet 

(2014) 

Perest eraldatud laste arv/ 
osakaal 0–17-aastaste 
vanuserühmast, % 
Allikas: 
Sotsiaalministeerium, 
Statistikaamet 

436 last 
/0,18 

(2013) 
Väheneb Väheneb Väheneb Väheneb 

Absoluutse vaesuse määr 
0–17 aastaste laste seas16, 
% 
Allikas: Statistikaamet 

10,1 
(2013) 

7,3 
 

7,1 
 

7,0 
 

7,0 
 

Suhtelise vaesuse määr 0–
17 aastaste laste seas, % 
Allikas: Statistikaamet 

20,2 
(2013) 

 
17 16,8 16,7 16,6 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid  

 Lapsetoetuse tõstmine esimese ja teise lapse puhul 2016. aastal 50 euroni kuus, 
2018. aastal 55 euroni ja 2019. aastal  60 euroni kuus ning täiendava toetuse 
maksmine kolme- ja enamalapselisele perele summas 200 eurot. 

 Elatisabifondi loomine – riik hakkab alates 2017. aastast maksma lapsele 
elatisabi 100 eurot kui elatist maksma kohustuv vanem õigeaegselt ei maksa.  

 Lasteaia- ja lapsehoiu kohtade ning puudega laste tugiteenuste kättesaadavuse 
parandamine. 

 Sügava puudega laste vanemate toetamine läbi neile mõeldud toetusskeemi 
kujundamise ja rakendamise. 

 Ettepanekute väljatöötamine vanemapuhkuste ja hüvitiste süsteemi muutmiseks, 
eesmärgiga toetada töö- ja pereelu ühitamist, suurendada vanemahüvitise 
paindlikkust ja tagada isade suurem osalus lapsehoolduspuhkuse kasutamisel. 

 Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine ja asendushoolduse vormide 
mitmekesistamine, tugiteenuste ja järelhoolduse arendamise kaudu. 

 Lastekaitsesüsteemi käivitamine ja selle toetamiseks vajalike teenuste 
arendamine ning alaealiste õigusrikkujate kohtlemise süsteemi ümber 
korraldamine Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas. 

2.2. Sissetulekute kasvatamine ja ettevõtluse edendamine 

2.2.1. Riigi rahandus  

Valitsuse majanduspoliitika eesmärk on luua tingimused jätkusuutlikuks 
majanduskasvuks ning suurendada riigi konkurentsivõimet, mis toob kaasa heaolu 
kasvu ja reaalse konvergentsi arenenud riikidega. Eesti reaalse konvergentsi17 tempo on 
olnud kiire ning jõudsalt lähenetakse EL keskmisele. Eesti sisemajanduse koguprodukt 

                                                        
16 2013. aastast alates suhtelise ja absoluutse vaesuse näitajate aluseks olevate sissetuleku andmete puhul muutus 
andmeallikas – lisaks Eesti Sotsiaaluuringule ja varem kasutusele võetud andmekogudele (Sotsiaalkindlustusamet, 
Haigekassa, Töötukassa) kasutatakse ka Maksu- ja Tolliameti andmeid. Seega tuleb 2013. aasta andmeid andmeallika 
muutuse eeldatava olulise mõju tõttu käsitleda aegrea katkestusena. 
17 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.   
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(SKP) per capita moodustas 2013. aastal 73% (2011. aastal 68%)18 EL28 keskmisest 
(EL28 = 100%). Nominaalset konvergentsi19 iseloomustava kodumajapidamiste 
lõpptarbimise võrdlev hinnatase moodustas 2013. aastal 78,1% (2011. aastal 76%)20 
EL28 keskmisest21. Lähinaabrite SKP inimese kohta ja lõpptarbimise võrdlev hinnatase 
moodustas 2013. aastal Soomes 113%/123,1%, Rootsis 127%/131,6%, Lätis 
64%/71,2%, Leedus 73%/63,5% ja Poolas 67%/55,8% EL28 keskmisest22. 

Eesti SKP kasvas 2014. aastal 2013. aastaga võrreldes 2,1% (moodustades 
jooksevhindades 19 526 miljonit eurot, võrdluseks 2011. aastal 16 403 miljonit eurot)23. 
Majandusareng on olnud prognoositust kehvem kaubanduspartnerite tagasihoidlikuma 
majanduskasvu tõttu, mis piirab eksportiva sektori kasvu. Majanduskasv püsib 
peamiselt tugeval eratarbimisel.  

2013. aastal oli valitsemissektori eelarve puudujääk 0,5% SKP-st. ELis oli 
valitsemissektori eelarve defitsiit 2013. aastal keskmiselt 3,2%. Luksemburg ja 
Saksamaa olid ainukesed liikmesriigid, kus valitsemissektori eelarve oli ülejäägid. 
Suurim eelarve puudujääk oli Sloveenial (-14,6%) ja Kreekal (-12,2%). Eesti eristub oma 
jätkusuutliku ja makromajandust tasakaalustava eelarvepoliitikaga selgelt teistest 
Euroopa riikidest. 

Valitussektori reservid moodustasid 2014. aasta lõpus 10,4% SKP-st. Võrreldes 2013. 
aastaga  suurenesid nii keskvalituse, sotsiaalkindlustusfondide kui ka kohalike 
omavalitsuste reservid. Valitsussektori võlakoormus kasvas 2014. aastal 10,6%-ni SKP-
st24, olles EL väikseim (EL28 keskmine 85,4%). Suurima valitsussektori võlaga riigid olid 
Kreeka (174,9% SKP-st), Portugal (128% SKP-st), Itaalia (127,9% SKP-st) ning 
väikseimad võlatasemega riigid peale Eesti olid Bulgaaria (18,3% SKP-st) ja Luksemburg 
(23,6% SKP-st). Eesti väikseim võlatase oli 2007. aastal 3,7% SKP-st – Eesti 
valitsemissektori võlg kasvas majanduskriisi aastatel vähem kui paljudes teistes EL 
riikides, sest eelarvedefitsiit suudeti hoida kontrolli all. Samuti võimaldasid puudujääki 
finantseerida eelarveülejääkidest moodustatud reservid25. 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Eelarvepoliitika on jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav. 

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Valitsussektori struktuurne 
eelarvepositsioon, % SKPst 
Allikas: Rahandusministeerium 

1,2 
(2014) 

0,6 0,2 0,2 0,6 

Netovõlapositsioon 
(reservide ja võla vahe 
osakaaluna SKPst, %) 
Allikas: Rahandusministeerium 

> -0,9 
(2014) 

>-1,9 >-1,6 >-0,7 >-0,7 

Reservide tase (osakaal 
SKPst, %) 
Allikas: Rahandusministeerium 

10,4 
(2014) 

>6,8 >6,8 >7,2 >7,2 

Tööjõu efektiivne 
maksumäär, % 
Allikas: Rahandusministeerium 

34,4 
(2013) 

33,1 32,9 33,1 33,1 

                                                        
18 Eurostat. 
19 Nominaalne konvergents peegeldab hinnatasemete ühtlustumist ja seda mõõdetakse hinnataset väljendavate 
indeksitega. 
20 Eurostat. 
21 Kui riigi kohta esitatud võrreldava hinnataseme indeks on kõrgem/madalam kui 100, on hinnad vastavas riigis EL-i 
keskmisega võrreldes suhteliselt kõrged/madalad.   
22 Eurostat. 
23 Statistikaamet. 
24 Rahandusministeerium, Majanduse kasvuvedur on endiselt sisenõudlus. 
25 Statistikaamet (2015). Säästva arengu näitajad. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114
http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00120
http://www.fin.ee/majanduse-kasvuvedur-on-endiselt-sisenoudlus/


 

 

14 

 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Mootorikütuse aktsiisi tõus: diisel 14% aastal 2016, 10% aastatel 2017-2018; 
bensiin 10% aastatel 2016-2018. 

 Tubakaaktsiisi tõus 8% aastal 2016-2018, 10% aastal 2019-2020. 
 Alkoholiaktsiisi tõus, 15% 2016.a ning 10% aastatel 2017-2019. 
 Tubakaaktsiisi täiendav tõus 3% aastas, aastatel 2016-2018. 
 E-sigarettide maksustamine. 
 Majutusteenuste käibemaksu tõstmine alates 2017. aastast 5% võrra.  
 Üüriregistri loomine (eraisikute renditulu kulude maha arvamise 20% ulatuses 

võimaldamine).  
 Sotsiaalmaksu määra vähendamine 1% võrra. 
 Üleminek tekke- ja tegevuspõhisele eelarvestamisele. 

2.2.2. Ettevõtlus, innovatsioon 

2013. aastal moodustas Eurostati andmetel Eesti tootlikkus töötaja kohta 70% EL 
keskmisest (69,7% 2011. aastal). Eesti on selle näitaja poolest EL28 riikide hulgas 25. 
kohal, edestades Lätit (67%), Rumeeniat (51,7%) ja Bulgaariat (43,4%). Lähinaabrite 
tootlikkuse tasemed: Soome (107,2%), Rootsi (114,6%), Leedu (74,7), Poola (74,4%). 
Euroala keskmine tootlikkus töötaja kohta oli 2013. aastal 108,7% EL keskmisest.26 

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.27 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.28 

Riigi suhteline konkurentsivõime ehk võime kasvatada rahvusvahelistel turgudel tulu 
teistest riikidest kiiremini avaldub suuresti riigi ettevõtete ekspordisuutlikkuse kaudu. 
2013. aastal moodustas Eesti eksport 0,096% maailma koguekspordist (0,085% 2010. 
aastal). Eesti majanduse avatus ja ekspordi osatähtsus SKP suhtes on suur – kaupade ja 
teenuste eksport moodustas 2013. aastal 86% SKP-st, mis oli EL riikide seas suuruselt 
seitsmes (kõige suurem oli ekspordi osatähtsus SKP-st Luksemburgil, Iirimaal ja 
Slovakkial).   

Peamistest ekspordi sihtturgudest on probleeme olnud nii Soomes (osatähtsus 15%) kui 
ka Venemaal (osatähtsus 10%), mistõttu ei ole eksport loodetud tempos kasvanud. Enim 
vähenes (2014. aastal võrreldes 2013. aastaga) eksport Venemaale (216 miljoni euro 
võrra), Soome (138 miljoni euro võrra) ja Leetu (81 miljoni euro võrra). Venemaale 
eksporditi vähem mehaanilisi masinaid ning põllumajandussaaduseid ja toidukaupu. 
Soome viidi vähem transpordivahendeid ning Leetu mineraalseid tooteid. Enim suurenes 
eksport Rootsi ja USA-sse. Eesti olulisemad eksporditavad tootegrupid on 
elektriseadmed (22%), mineraalsed tooted (11%), põllumajandussaadused ja 
toidukaubad (10%) ning puit ja puittooted (9%).   

Teenuste ekspordist annab olulise osa turismisektor. Eesti tulu välisturismist 
(turismiteenuste eksport) oli Eesti Panga andmetel 2014. aastal 1,39 miljardit eurot. 
Turismiteenuste osatähtsus Eesti kaupade ja teenuste ekspordis oli 2014. aastal 8,4% ja 
Eesti teenuste ekspordis 27,2%. Turismi mõju üldisele majandusarengule avaldub 

                                                        
26 Eurostat. 
27 Rahandusministeerium 2014, Partnerluslepe Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamiseks 2014-2020. 
28 Eesti Pank (2015), Eesti konkurentsivõime ülevaade.   

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tesem160&plugin=1
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nõudluse suurendamises lisaks otseselt turismiga tegelevate ettevõtete toodetele ka 
teiste majandusharude toodete ja teenuste järele, mõjutades paljusid 
majandussektoreid.  

Varasematel aastatel on Eesti ekspordi turuosa kasv kogu maailma kaupade ja teenuste 
ekspordis toimunud maailmakaubanduse kiire kasvu foonil. Eesti ekspordi kvaliteet on 
aastate jooksul kasvanud, sealhulgas suhteliselt kiiremini kui paljude teiste Euroopa 
Liidu riikide oma29. 

Eesti ettevõtluskeskkond on üldjoontes ettevõtjasõbralik, omades samas 
märkimisväärset paranemispotentsiaali saamaks suurepäraseks kõikidele siin 
tegutsevatele ettevõtjatele. Doing Business 2015 raport hindab 189  riigi ettevõtlus- ja 
õiguskeskkonda üheteistkümnes erinevas aspektis, mis mängivad rolli äritegemise 
lihtsuses. Võrreldes eelmise raportiga (2014) kukkus Eesti 2015. a ühe koha võrra 17. 
kohale (Soome 9., Läti 23., Leedu 24., Poola 32.). Eesti sai parimad tulemused 
kategooriates piiriülene kaubandus (6. koht) ja kinnisvara registreerimine (13. koht). 
Kehvim oli Eesti tulemus kategooriates elektriga varustatus ja väikeosanike kaitse 
(mõlemas 56. koht). Kõige suurem edenemine oli ettevõtlusega alustamises (40. kohalt 
2014 26. kohale 2015). 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Tootlikkus hõivatu kohta EL 
keskmisest, % 
Allikas: Eurostat 

70 
(2013) 

73,6 75,4 77,1 79,1 

Eesti ekspordi osatähtsus 
maailma kaubanduses, % 
Allikas: World Trade 
Organization  

0,096 
(2013) 

0,105 0,106 0,108 0,109 

Eesti koht Maailmapanga 
Doing Business edetabelis 
Allikas: The World Bank Group  

17. 
(2015) 

16. 15. <15. <15. 

Tööjõukulude kasv võrdluses 
tootlikkuse kasvuga, % 
Allikas: Eurostat 

1,7 
(2013) 

Tööjõukulude kasv ei ületa tootlikkuse kasvutempot. 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Riigiettevõtete omanikupoliitika väljatöötamine. 
 Regionaalsete ettevõtete toetusskeem ettevõtluseks vajalike elektri – ja 

sidevõrkudega liitumiseks ning teede rajamiseks. 
 Lisamotivaatorite loomine erakapitali kaasamiseks teadus- ja arendustegevuse 

rahastamisse.  
 Globaalse EESTI-võrgustiku väljaarendamine ekspordi hoogustamiseks ja 

investeeringute toomiseks Eestisse.  
 Eesti tööstuspoliitika aluste väljatöötamine. 
 Riskikapitali kättesaadavuse parandamine riigi kaasosalusega fondide kaudu 

suure kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtete jaoks. 
 Nutika spetsialiseerumise kasvualade arendamine. 
 Rahvusvahelise konverentsikeskuse rajamise tasuvusanalüüsi ja 

finantseerimisvõimaluste väljatöötamine. 

                                                        
29 Eesti Pank (2015), Eesti konkurentsivõime ülevaade.   
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 Üleriigilise planeeringu Eesti mereala (sh majandusvööndi) teemaplaneeringu 
algatamine. 

2.2.3. Transport 

Eesti majanduse konkurentsivõime seisukohast on head transpordiühendused 
hädavajalikud – inimeste liikumine ja kaubavedu Eestis ning Eesti ja muu maailma vahel 
peab olema kättesaadav, kiire ja turvaline. Eesti transpordisüsteemi tugevused ja 
saavutused on peamiselt seotud viimase kümnekonna aasta investeeringutega 
taristusse, kui olulist rõhku pandi taristu kvaliteedi parandamisele ja ohutuse 
suurendamisele, kasutades selleks nii kütuseaktsiisi kui EL struktuurivahendeid. Eesti 
transpordisüsteemi probleemid ja väljakutsed tulenevad paljuski 1990ndatel valitsenud 
kroonilisest alarahastatusest, hõreasustusest ja väikesest rahvaarvust, perifeersest 
asukohast Euroopas ning ebapiisavast ruumilise planeerimise suunamisest. Transpordi 
valdkonna arendamiseks kinnitas Riigikogu 2014. a transpordi arengukava 2014-2020. 

Mugava ja nutika liikumiskeskkonna loomisele aitas 2014. a kaasa avaliku liiniveo 
tellimuse kasv 43% võrreldes 2013. a. Langevas trendis on jalgsi ja rattaga liikumise 
osakaal tööle käimisest, 2010. a 22,2%-lt on see 2014. a langenud 19,7%-le. Viimase 
aastaga langes jalgsi töölkäijate osakaal, ratta kasutajate oma jäi samaks. Perioodil 2000-
2014 on jalgsi töölkäijate arv vähenenud enam kui 40%. Antud negatiivse suundumuse 
muutmiseks viiakse 2015. aastal läbi liikumisuuring, mille põhjal on võimalik välja 
töötada linnades ja asulates jalgsi ning kergliiklemist toetavaid meetmeid. 

Kvaliteetsete teede ja sujuva liikluse tagamiseks parandati 2014. a investeeringute, sh 
välisvahendite, toel põhimagistraalide läbilaskevõimet. Ohutuse ja turvalisuse 
parandamiseks likvideeriti 65 liiklusohtlikku kohta. Muudeti tolmuvabaks 90 km teid. 
Tee pikkuse järgi on säilitatud 2012. aasta taset ehk 4770 km on heas ja väga heas 
korras. Kõrval- ja tugimaanteede seisukorra paranemist ei ole lühikeses perspektiivis 
ette näha, sest 2015-2017 teehoiu rahastamise vähendamise kompenseerimiseks 
suurendatakse nendel aastatel Ühtekuuluvusfondi vahendite mahtu, mida saab kasutada 
ainult TEN-T võrgustiku teedel. Teetranspordi läbisõidu kasv oli aastail 2010-2012 SKP 
kasvust madalam; 2013-2014. aastail kõrgem. Riigimaanteede liiklussagedused kasvasid 
2014. a võrreldes aastaga 2013 4,1 %, SKP kasv esialgsetel andmetel 1,8 % võrra. 
Riigieelarve planeerimise paindlikkuse suurendamiseks seoti 2014. aastal teehoiu 
rahastamine kütuseaktsiisi laekumise prognoosist lahti. 

Liikluskahjude vähendamiseks valmistati 2014. a ette liiklusseaduse ja riigilõivu seaduse 
muutmise seaduse eelnõu. Riigimaanteedele paigaldati täiendavad 9 mõõtekabiini ja 4 
kiiruskaamerat (kokku on Eesti riigimaanteedele paigaldatud 53 mõõtekabiini ja 35 
kiiruskaamerat). Maanteeamet viis 2014. a läbi neli suuremat üleriigilist kampaaniat. 
Olulise saavutusena on vähendatud liiklussurmade arvu. Kolme viimase aasta 
keskmisena hukkus 2014. aastal 82 inimest (2009. aastal 143). Täpsem 
liiklusohutusalane statistika on leitav Maanteeameti kodulehelt30. 

Transpordi keskkonnamõju vähendamiseks jätkus 2014. a elektritranspordi edendamise 
ELMO projekt. 31.03.2015 seisuga on Eestis arvel 1202 elektrisõidukit31, mis on 394 
sõidukit enam kui aasta varem. 2013. aastal oli EL 27 riigi registreeritud uute 
sõiduautode keskmine CO2 heite/km näitaja 12732, Eestis 146,9 (Lätis 147,1, Leedus 
139,9 ja Soomes 131,8). 2014. a valmistati ette biometaani kasutuselevõtu pilootprojekt, 
mida toetatakse KIKi keskkonnaprogrammist ja EL struktuurivahenditest. EL 28 riigi 
absoluutne maanteetranspordi energiatarve33 on perioodil 2008-2013 vähenenud 8% 
võrra, Eestis 6%, Lätis 22% ja Leedus 15% võrra. 

Mugava ja kaasaegse ühistranspordi loomiseks anti 2014. a kasutusse "peatus.ee" 
portaali mobiiliversioon. Ühistranspordi veeremiparki täiendati uute rongidega. 2014. a 

                                                        
30 http://www.mnt.ee/index.php?id=10798 
31 http://www.mnt.ee/?id=10797 
32http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr450 
33http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr250 
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oli Statistikaameti andmeil sõitjatevedu raudteel 5,937 miljonit reisijat (sihttase oli 4,5 
mln reisijat). 2014. a sõlmiti leping keskkonnasõbralikumate trammide soetamiseks 
Tallinnas, mis lastakse liinile 2015-2016. a. Rekonstrueeritud on kõik välisvahenditest 
toetust saanud raudteeplatvormid. 2014. a uuendati trammitaristut Tallinnas Pärnu 
maanteel, 2015. a on kavas jätkata trammiühenduse arendamisega Tallinna lennujaama 
suunas. Tihendatud on rongireiside sagedust ja üle vaadatud sõiduplaanid. Vaatamata 
rongiga reisijate arvu kasvule ja tehtud investeeringutele on ühistranspordi kasutamise 
osakaal tööle käimisel langenud 2013. a 22,9 ja 2014. a 22,6 %-le. Ühistranspordi 
kasutajate arvu suurendamiseks ja mugavamate ümberistumiste võimaldamiseks 
toetatakse 2015. aastal raudteepeatuste ühendamist teiste liikumisviisidega (12,8 mln 
eurot). 

Turismi ja ettevõtlust toetavate rahvusvaheliste transpordiühenduste arendamiseks 
jätkati Rail Baltic ettevalmistustööd. 2014. a jõutud trassivariantideni Harju, Rapla ja 
Pärnumaal. Viidi läbi arhitektuurikonkursid reisijateterminalidele Ülemistel (Tallinnas) 
ja Pärnus.2014. a rekonstrueeris AS Eesti Raudtee Tapa-Narva liinil platvormid, tänu 
millele tõusis rahvusvaheliste reisijate seas Eesti raudteevõrgustiku atraktiivsus. 
Maismaa reisijateveo mahu (reisija-kilomeetrites) suhe SKP-sse34 indeks oli Eestil 2012. 
a 84; EL 28 riigi keskmine 94,1 ning Lätil 63,3 ja Leedul 105. 2014. a teenindati Lennart 
Meri Tallinna lennujaamas 2 017 371 reisijat, mis on läbi aegade paremuselt teine 
tulemus. Nii Tartu kui Kuressaare lennujaamas on keskmine reisijate arv olnud viimastel 
aastatel küllaltki püsiv, keskmiselt 14 000 reisija ringis. Reisijate arv vähenes Kärdla ja 
Pärnu lennujaamas. 

Rahvusvahelise kaubaveo arendamiseks soetati 2012. a jäämurdja „Botnica“, millega 
seoses vaadati üle veeteede tasude süsteem. Rahvusvaheliste vedude maht on võrreldes 
2013. a oluliselt kahanenud eelkõige mahukaupade transiitvedude vähenemise arvelt 
raudteel (-21% aastal 2014.). Põhjuseks on Venemaa riiklik poliitika, mis suunab 
naftaveod soodsamate tariifide abil Ust-Luga sadamasse, lisaks on kaupade väljavedu 
Venemaa ja Ukraina suunal vähenenud seoses sealsete majandusprobleemidega. 
Kaubavedu sadamate kaudu on 2014. jäänud ligikaudu samaks, kaubavedu 
lennujaamades vähenenud ca 5,1% võrra ning rahvusvaheline kaubavedu maanteedel on 
suurenenud ca 4,1% võrra. Maismaa kaubaveo mahu (tonn-kilomeeter) suhe SKP-sse35 
indeksi järgi oleme oma kahest lõunanaabrist tugevalt maas. Kui Eestis on 2013. a suhe 
olnud 50,3, siis Lätis on vastav näitaja 108,3 ja Leedus koguni 136,5. 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Indikaator Algtase 
 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Liiklusõnnetustes 
hukkunute arv kolme 
aasta keskmisena  
Allikas: Maanteeamet 

82 
(2012-2014) 

<70 <65 <60 <55 

Ettevõtte juhtide hinnang 
Eesti 
transpordisüsteemile 
(maantee-, raudtee-, õhu- 
ja veetranspordi 
keskmine 7-palli skaalal).  
Allikas: World Economic 
Forum  

4,4 
(2014) 

4,6 4,6 4,7 4,7 

Ühistranspordi kasutajate 
osakaal töölkäijate 

22,6 
(2014) 

23,8 24,0 24,3  

                                                        
34http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr240 
35http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsdtr230 
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hulgas, %  
Allikas: Eesti tööjõu-uuring  

 

Maanteeliikluse keskmine 
kasv kolme aasta 
keskmisena  
Allikas: Maanteeamet; 
Statistikaamet  

Riigimaanteede 
liiklussagedused 

kasvasid 2014 
aastal võrreldes 
aastaga 2013 4,1 

%. SKP kasv 
esialgsetel 

andmetel 1,8 %. 

väiksem 
kui pool 

majandus-
kasvust 

väiksem 
kui pool 

majandus-
kasvust 

väiksem 
kui pool 

majandus-
kasvust 

väiksem 
kui pool 

majandus-
kasvust 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid  

 Tallinna trammiliikluse kaasajastamine 
 Tallinnas ja Harjumaal ühtse piletisüsteemi juurutamine 
 Kooskõlas kehtiva planeerimisseadusega Rail Baltic trassi asukohavaliku 

määramine kogu Eesti Vabariigi territooriumi ulatuses algatatud 
planeeringutega.  

 Jätkuvad tegevused Narva piiripunkti laiendamiseks (sh Narva raudteejaama 
statsionaarse läbivalgustusseadme soetamine).  

2.2.4. 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. 

2014. aastal jätkas kasvu internetiühendusega leibkondade osatähtsus, tõustes 83%-ni 
(2010. aastal 67%, 2013. aastal 80%) ning ületades esmakordselt EL keskmise (70% 
2010. aastal ja 81% 2014. aastal).2 Oluliselt on suurenenud aastaga 16-74 aastaste arv, 
kes kasutavad internetti vähemalt kord nädalas, 77% 2013. aastal ja 82% 2014. aastal, 
EL28 keskmine 72% 2013. aastal ja 75% 2013. aastal.36  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 2014. 
aastal juba 72%. Kõige enam kasutatakse internetti Skandinaaviamaades: Island (98%), 
Norra (97%), Rootsi (93%) Taani (96%) ja Soome (93%), aga ka näiteks Luksemburgis 
(95%).37 Kirelt on hakanud kasvama e-kaubanduse kasutamine- näiteks inimeste 
osakaal, kes tellivad interneti vahendusel kaupu või teenuseid isiklikuks otstarbeks on 
kasvanud aastaga enam kui kaks korda jõudes lähedal EL keskmisele. Kui  2013. aastal 
moodustas viimase kolme kuu jooksul isiklikuks tarbeks interneti kaudu kaupu või 
teenuseid tellinud isikute osatähtsus 16-74 aastaste Eesti elanike seas 16%, siis 2014. 
aastal ulatus see juba  37%. Võrdluseks EL28 keskmine vastav näitaja oli 38% 2013. 
aastal ja 41% 2014. aastal. Kõige enam kasutatakse e-kaubanduse võimalusi 
Suurbritannias (72%) ja Taanis (66%).38  

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. 2014. aastal moodustas Eestis 
100Mbit/s või suurema kiirusega interneti kasutamise osakaal 4,4%. 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. 
2014. aasta lõpuks on valminud riigi toel 2700 km uut lairiba baasvõrku, mis moodustab 
pea poole kogu vajadusest. Kiire interneti osakaalu kasvatamisel on eelduseks baasvõrgu 
terviklik valmimine ning juurdepääsuvõrkude ehk nn viimase miili ühenduste 

                                                        
36 Eurostat. 
37 Eurostat.  
38 Eurostat.  

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
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00067
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arendamine, mis võimaldab lõppkasutajatel kiiret interneti tarbima hakata.   

Eesti e-valitsuse areng, eriti avaliku sektori e-teenuste väljatöötamine ning nende 
kasutuselevõtt kodanike ja ettevõtjate poolt on olnud märkimisväärne.  Näiteks esitas 
elektroonselt majandusaasta aruande riigile 98,2% ettevõtjatest juba 2011. aastal ja  
tuludeklaratsioonidest 95% elektroonselt39 juba 2012. aastal. Ka pangatehinguid 
sooritab  90% tööealistest inimestest veebi kaudu.40 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.41 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. 2013-2014 
oli Eesti kõige vabama internetiga riik  Islandi järel (järgnevad Kanada,  Austraalia, 
Saksamaa Ameerika Ühendriigid jt).42  

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. 

TUV mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Rahulolu avalike teenuste 
kvaliteediga  
16–74-aastaste elanike 
hulgas  
Allikas: Riigi Infosüsteemi 
Amet 

67% 
(2012) 

76% 79% 83% 85% 

Rahulolu avalike teenuste 
kvaliteediga ettevõtjate 
hulgas 
Allikas: Riigi Infosüsteemi 
Amet 

76% 
(2012) 

82% 84% 86% 88% 

Interneti mittekasutajate43 
osakaal 16–74-aastaste 
Eesti elanike seas  
Allikas: Statistikaamet 

15,8% 
(2014) 

12% 10% 8% 6% 

100 Mbp/s või suurema 
kiirusega ühenduste 
osakaal interneti 
püsiühenduste koguarvust 
Allikas: Digital Agenda 
scoreboard 

4,36% 
(2014) 

10% 14% 20% 40% 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

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

 E-residentsuse programmi rakendamine 

2.3. Riigireform ja ääremaastumise pidurdamine 

2.3.1. Riigivalitsemine 

                                                        
39 Maksu ja Tolliamet, Tuludeklaratsiooni esitas elektroonselt 95% maksumaksjatest 
40 Statistikaamet. 
41 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi „Avalike teenuste korraldamise roheline raamat“ (2013). 
42 Freedom on Net 2012.  

http://www.emta.ee/index.php?id=34149&tpl=1026
http://www.freedomhouse.org/report/freedom-net/freedom-net-2012
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Riigivalitsemise ühtse ja tõhusa toimimise eelduseks on erinevate tasandite ja 
asutustevaheline koostöö. Muutunud majandusolukord ning vähenenud eelarvelised 
vahendid on loonud vajaduse 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 rakendamisel43. 

Riigi ja kohaliku halduse reformimise paremaks korraldamiseks luuakse riigihalduse 
ministri ametikoht ning tuuakse uue ministri alluvusse regionaalhalduse, 
regionaalarengu ja ruumilise planeerimise koordineerimine ning seotakse see senisest 
enam terviklike riigihalduslike küsimustega. 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. 

Riigihalduse korraldamisel lähtutakse põhimõttest, et valitsussektori töökohtade arv 
väheneb kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega.  Vaatamata sellele seatakse 
järgnevatel aastatel fookusesse riigiteenistujate arendamine, et tagada valmisolek Eesti 
Euroopa Liidu eesistumiseks 2018. aastal.  

Parandatakse ametkondade vahelist koordinatsiooni, vähendatakse dubleerimist ja 
ülereguleerimist. Valitsuse kui terviku vaates lähtutakse kodanike vajadustest, seades 
kesksele kohale avalikud teenused, eraldi seatakse fookusesse e-teenused (terviklikkuse 
huvides koordineerib teenuste arendamist Majandus- ja 
kommunikatsiooniministeerium). Riigi pakutavad e-teenused viiakse ühtsele 
kvaliteedistandardile ja konsolideeritakse avalikud e-teenuste kanalid (sh arendatakse 
kodanikuportaali www.eesti.ee toimima kogu e-riigi väravana).  

Eesmärk ja mõõdikud: 

Elanikkonna vajadustega arvestav ühtne ja tõhus riigivalitsemine. 

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Valitsemissektori kulutuste 
osakaal SKPs ei kasva 
Allikas: 
Rahandusministeerium 

38,8% 
(2014) 

Ei kasva Ei kasva Ei kasva Ei kasva 

Valitsussektori töötajate 
osakaal tööealises 
elanikkonnas ei kasva 
Allikas: 
Rahandusministeerium 

12,0% 
(2014) 

Ei kasva Ei kasva Ei kasva Ei kasva 

Valitsuse töö efektiivsus 
Allikas: Institute for 
Management Development 

33,69 punkti, 
4. koht 
(2014) 

Koht viie 
parema 

hulgas on 
säilinud 

Koht viie 
parema 

hulgas on 
säilinud 

Koht viie 
parema 

hulgas on 
säilinud 

Koht viie 
parema 

hulgas on 
säilinud 

Osakaal elanikest, kes 
elavad kohalikes 
omavalitsustes, mis 
vastavad valitsuses 
kinnitatud võimekuse ja 
jätkusuutlikkuse 
kriteeriumitele. 
Allikas: 
Rahandusministeerium 

Algtase 
täpsustatakse 
2016.aastaks 

Võrdne 
algtasemega 

Võrdne 
algtasemega 

95% 95% 

                                                        
43 http://valitsus.ee/UserFiles/valitsus/et/riigikantselei/uldinfo/organisatsioon/arengukava/2015-
2018%20arengukava%2028.02.2014.pdf 

http://www.eesti.ee/
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
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Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Ettevalmistuste tegemine haldusterritoriaalse reformi läbiviimiseks 2017. aastal. 
 Valitsemise mahu vähendamine avalikus sektoris (avaliku sektori töökohtade 

arvu vähenemine kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega, dubleerimise 
vähendamine). 

2.3.2. Regionaalareng ja maaelu 

Riigi väiksust arvestades iseloomustavad Eestit üsna suured riigisisesed regionaalsed 
arenguerinevused võrreldes teiste Euroopa ja muude arenenud riikidega. Rahvastiku 
koondumine suurematesse linnapiirkondadesse on jätkunud mõnevõrra kiiremas 
tempos kui Regionaalarengu strateegias 2005-2015 seatud eesmärk (Harju maakonna 
rahvastiku osatähtsus Eesti elanikkonnas püsib alla 41%). Valdav osa (ligikaudu 60%) 
riigi sisemajanduse kogutoodangust toodetakse Harjumaal, 10% ringis Tartumaal ning 
vaid 30% ülejäänud 13 maakonnas kokku. 2014. a Harjumaa SKP osakaalu kasv 
pidurdus ja püsis 61,3 % kogu Eesti SKP-st (planeeritud <70%). Sealjuures ühegi 
maakonna aastakeskmine tööhõive määr ei olnud madalam kui 51,4% (planeeritud 
>45%). 

Eestis on 2014. a 1. jaanuari seisuga 15 maakonda ja 215 omavalitsuslikku haldusüksust, 
sh 30 linna ja 185 valda. Suurima (Pärnumaa) ja väikseima (Hiiumaa) maakonna 
pindalad erinevad peaaegu viis korda ja rahvaarvu poolest ületab suurim (Harjumaa) 
väikseimat (Hiiumaa) koguni 65 korda. Harjumaal elab 132 elanikku ja Hiiumaal 8,4 
elanikku ruutkilomeetril. 2011. a rahvaloenduse andmetel on kõige tihedamini 
asustatud Tallinnas Lasnamäel asuv Linnamäe–Kärberi piirkond, kus ruutkilomeetril 
elab 15 800 inimest. Ka teistes nn magalates on rahvastikutihedus üle 5 000 inimese 
ruutkilomeetril. Harju maakonnas elava rahvastiku osakaal moodustas 2014. a 43,3% 
Eesti kogu elanikkonnast, mis on jätkuvalt kõrgem kui planeeritud (eesmärk <41%). 

SKP elaniku kohta ületas 2013. a seisuga riigi keskmise taseme vaid Tallinnas, Harjumaal 
ja Tartus (vastavalt 160,6%, 141,7% ja 105,4%)44. Võrreldes 2005. a, on SKP 
regionaalsed erinevused elanike arvu suhtes Tallinna ja Harjumaa ning ülejäänud 
piirkondade võrdluses veidi vähenenud. Kõige kiiremini on osatähtsus kasvanud Järva-, 
Võru-, Viljandi-, Jõgeva-, Ida-viru- ja Lääne-Virumaal. 

15-64-aastaste tööhõivemäär Eestis kasvas 2014. a 69,2%-ni45 (2013. a ületas Eesti 
Euroopa Liidu 28 liikmesriigi keskmist, vastavalt 68,5 ja 64,1%46). Suured erinevused on 
tööealise elanikkonna kaasatuses hõivesse. Kui Harjumaal kasvas 2014. a tööhõivemäär 
68,6%-le (2013. a 67,9%) ja Tartumaal 66,5%-le (2013. a 63,7%), siis Võru-, Põlva- ja 
Ida-Virumaal oli Statistikaameti andmetel tööga hõivatud vaid veidi üle 50% tööealisest 
elanikkonnast (vastavalt 51,4%, 52% ja 52,1%).  

Kuigi keskmiste sissetulekute suhtelised regionaalsed erinevused on viimastel aastatel 
vähenenud, on sissetulekute summaarsed erinevused endiselt suured47. Kui Harjumaa 
keskmine brutopalk 2013. a oli 1069 eurot, siis Jõgevamaal 714 eurot. Enamike 
maakondade keskmine brutopalk jääb samuti alla 800 euro, 809 eurot oli vaid Hiiu- ja 
Läänemaal ning 913 eurot Tartumaal.  

Rahvastikuprognoosi kohaselt Eesti rahvastik lähikümnenditel vananeb ja rahvaarv 
väheneb. See toob kaasa muutused elanike vajadustes, teenuste kättesaadavuses. Kõige 
olulisem on, et järgmistel kümnenditel tööealine elanikkond Eesti tööturul pidevalt 
väheneb. 1950. a oli Eesti rahvastiku keskmine vanus 34,6 aastat, 1989. a 35,9 aastat. 
2014. a on keskmine vanus tõusnud 41,6 aastani. Rahvastikuprognoosi järgi on Eesti 
rahvastiku keskmine vanus 2040. a 46,5 aastat, ulatudes enamikus maakondades üle 50 
eluaasta. 1950. a oli vähemalt 65-aastaste osatähtsus Eestis 10%. Aastal 1989 oli neid 
rahvastikus 11,4% ja 2014. a 18,4%. Kõige vähem, alla 10%, on 2014. a eakaid Tallinna ja 

                                                        
44 Eesti Statistikaamet, tabel RAA0050: SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKT MAAKONNA JÄRGI (ESA 2010) 
45 Eesti Statistikaamet, http://www.stat.ee/ppe-45560 
46 Eurostat, File:Employment rate, age group 15–64, 2003–13 (%) YB15.png 
47 Eesti Statistikaamet. http://www.stat.ee/ppe-45400  

http://www.stat.ee/ppe-45400
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Tartu ümbruse valdades, täpsemalt Rae, Kiili ja Ülenurme vallas. Kõige suurem on eakate 
osatähtsus Piirissaare vallas, kus vähemalt 65-aastased moodustavad 38,5% 
elanikkonnast. Kahe viimase rahvaloenduse vahelisel perioodil kahanes Eesti rahvaarv 
75 600 inimese võrra. Üle 40% sellest moodustas vähenemine loomuliku iibe tõttu ning 
veidi alla 60% kahanemine rände tõttu. Paljudes Eesti piirkondades, kus rahvastik 
kahaneb Eesti keskmisest kiiremini, on isegi üle 70% ulatuses selle põhjuseks negatiivne 
rändesaldo, näiteks Viljandi maakonnas. Eestis on piirkondi, kus üle 7% hõivatutest 
töötab välismaal, mis viitab Eestist väljarände ohule. 

Rahvastiku kiire suurematesse linnapiirkondadesse koondumine annab tunnistust, et 
väiksemad maakonnakeskused pole olnud võimelised toimima tõmbekeskusena oma 
toimepiirkonna arengu vedamisel ja uute töökohtade tekkeks eelduste loomisel. Ühelt 
poolt vabaneb maapiirkondades tööjõudu põllumajanduse efektiivsemaks muutumise 
läbi, teisalt on ettevõtluse struktuur seal ühekülgne, mis vähendab tööhõivevõimalusi. 
Üheks oluliseks tegurite grupiks, mis põhjustab rahvastiku väljarännet 
maapiirkondadest, on igapäevaselt vajalike haridus- ja tervishoiuteenuste ning muude 
avalike teenuste piiratud kättesaadavus. 

Väiksemates omavalitsustes on sobivate eluasemete puudus tihti põhjuseks, miks näiteks 
ettevõtted ei saa piisavalt kvalifitseeritud tööjõudu. See mitte ainult ei takista uute 
investeeringute tulemist neisse piirkondadesse, vaid sunnib ka olemasolevaid ettevõtteid 
tööjõupuuduse tõttu ära kolima. Samuti on probleemiks vananenud eluasemefond. 

Probleemiks on olnud KOV üksuste ebapiisav omavaheline koostöö ning erasektori ja 
kodanikuühenduste vähene kaasamine kohaliku arengu edendamisse. Siin on abiks 
olnud LEADER-lähenemine, mille rakendamiseks tegutseb Eestis 26 kohalikku 
tegevusgruppi48 enam kui 1700 liikmega (50% vabaühendused, 38% ettevõtjaid ja 12% 
avalik sektor). Lisaks LEADER tegevusgruppidele tegutseb Eestis kaheksa 
kalanduspiirkondade tegevusgruppi49, kes on oma tegevuse fokuseerinud 
kalandussektori ja -piirkondade arendamisele. Kalanduspiirkondadega on kaetud kogu 
rannikuala ning Peipsi, Pihkva, Lämmijärve ning Võrtsjärve piirkond.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Toimepiirkondade arengueelduste parem kasutus majanduskasvuks ja 
elukvaliteedi tõusuks vajalike hüvede kättesaadavus. 

Indikaator 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Tööhõivemäär 
maapiirkonnas, % 
(vanusegrupis 20-64)  
Allikas: Statistikaamet  

73,2 
(2014) 

kasvab kasvab kasvab kasvab 

Ettevõtlusaktiivsus 
maapiirkonnas (äriühingud 
1000 elaniku kohta) 
Allikas: Statistikaamet 

49 
(2013) 

50 51 51 52 

Kõigi maakondade SKP 
kasv (mõõdetuna 
jooksevhindades. 
Allikas: Statistikaamet 

maakondade 
SKP 2012.a 

kasvab kasvab kasvab kasvab 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Töökohtade loomiseks piirkondade konkurentsivõimet arendavate 
investeeringute toetamine. 

 Piirkondlike tööhõive ja ettevõtlusvalmiduse arendamise algatuste elluviimine. 

                                                        
48 http://maainfo.ee/index.php?page=66  
49 http://www.kalateave.ee/et/kalanduspoliitika/kalanduse-tegevusgrupid  

http://maainfo.ee/index.php?page=66
http://www.kalateave.ee/et/kalanduspoliitika/kalanduse-tegevusgrupid
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 Üürielamute programmi käivitamine. 
 2016. aastaks uute maakonnaplaneeringute valmimine, mis muuhulgas 

käsitlevad juhiseid asustuse arengu kestlikuks suunamiseks kahaneva ja 
vananeva rahvastiku ning kokkutõmbuvate teenuste tingimustes. 

2.4. Julgeolek ja 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. 2014. aastal oli Eesti koos USA, Suurbritannia ja 
Kreekaga üks neljast NATO liikmesriigist, kelle kaitsekulud olid vähemalt 2% SKPst või 
üle selle. 2014. aastal olid Eesti kaitsekulud 384 mln eurot, mis moodustas 1,98% 2014. 
aasta suvise majandusprognoosi SKP-st. 

Eesti kaitseväe mobiilsust ja suutlikkust panustada operatsioonidele iseloomustab 
vägede kasutatavuse sihttase50. Aastatel 2009 – 2014 on operatsioonidel viibinud 
pidevalt üle 200 kaitseväelase. Arvestades maaväe üksuste suurust, on jätkusuutlikult 
siirmisvõimeline olnud 2014. aastal ~9% 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.  

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 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. Täiendavalt finantseeritakse Eesti 
kui vastuvõtva riigi tegevusi, mis loovad tingimused liitlaste püsivaks kohalolekuks 
Eestis (regulaarsed artikkel 5 õppused, eelpositsioneeritud varustus, Balti õhuturbe 
korraldamine Ämarist, roteeruvate üksuste kohalolek jne). Jätkatakse Ämari lennuvälja 
arendamist ning Baltikumi õhuturbe rotatsioonide toetamist, luuakse võimalused NATO 
juhtimiselemendi (NFIU) Eestisse paigutamiseks. Koostöös USA liitlastega arendatakse 
kiiremas tempos Ämari ja Tapa taristuid. Jätkatakse NATO kiirreageerimisjõududesse 
panustamist ning arendatakse edasi 1. ja 2. jalaväebrigaadi.  

Kaitsevägi komplekteeritakse elukutselistest ja reservväelastest, kus väljakutseks on 
personali hoidmine ning värbamine. 2014. aastal oli tegevväelaste saldo negatiivne. 
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. Laiapõhjalise 
riigikaitse arendamiseks ehitatakse välja idapiir (sh tehnilise ja elektroonse valvega 
kaetus), arendatakse edasi piirvalve ja politsei kiirreageerimisüksuseid. Parandatakse 
laiapõhjalise riigikaitse koordineerimist peaministri  ja Riigikantselei juhtimisel, 

                                                        
50 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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tõhustatakse erinevate ametkondade omavahelist koostööd, tugevdatakse elutähtsate 
teenuste toimepidevust häda-, kriisi- ja sõjaolukordades,  suurendatakse kodanike ja 
organisatsioonide teadlikkust ning oskusi kriisisituatsioonis käitumiseks, tõstetakse 
valmisolekut seista vastu infosõjale ning vähendatakse energiasõltuvust.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Heidutuse kasv sõjalise agressori vastu, iseseisva sõjalise kaitsevõime kiirem 
väljaarendamine, võime seista rünnaku vastu kogu ühiskonna tegevusega, võime 
kiirelt lahendada hübriidkonflikte ja Eesti ühiskonna sidususe suurendamine 
ning valmisolek seista vastu infosõjale. 

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

 

Sihttase 
2017 

 

Sihttase 
2018 

 

Sihttase 
2019 

 

Kaitseväe mobiilsus 
ühekordselt, %/ 
Jätkusuutlikult, % 
Allikas: Kaitseministeerium 

34,0 / 9,0 
(2014) 

33 / 10 33 / 10 33 / 10 33 / 10 

Kaitsekulude tase SKPst, 
millele lisandub 
täiendavate Eesti kui 
vastuvõtja riigi kulude 
finantseerimine, %. 
Allikas: Kaitseministeerium 

1,98 
(2014) 

2 2 2 2 

Kaitseliidu ja 
eriorganisatsioonide 
liikmete arv kokku. 
Allikas: Kaitseministeerium 

23 612 
(2014) 

25 500 26 250 27 000 30 000 

Kaitsetahe ehk Eesti 
elanike valmisolek 
isiklikult kaitsetegevuses 
osaleda, kui Eestile 
tungitakse kallale, % 
(vastajate osakaal, kes 
vastasid „jah, kindlasti“ ning 
„tõenäoliselt jah“ (osaleks 
isiklikult kaitsetegevuses))  
Allikas:  Kaitseministeerium, 
uuring „Avalik arvamus ja 
riigikaitse“ 

56 
(2014) 

≥56 ≥56 ≥56 ≥56 

Elanike usk kaitstavusse 
(elanike hinnang Eesti 
kaitsevõimele võõrriigi 
relvastatud kallaletungi 
korral, % – vastajad, kes 
vastasid „jah, kindlasti (oleks 
võimalik Eestit kaitsta)“ ning 
„tõenäoliselt jah“) 
Allikas: Kaitseministeerium, 
uuring „Avalik arvamus ja 
riigikaitse“ 

51 
(2014) 

≥51 ≥51 ≥51 ≥51 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

Olulise poliitikamuudatusena viiakse ellu Eesti kui vastuvõtva riigi tegevuste 
toetamiseks vajalikud investeeringud taristusse kogumaksumusega 40,64 mln eurot. 
Tegevustega alustatakse 2015. aastal ning tegevused lõpetatakse eeldatavalt 2019. 
aastal. Nimetatud ressursid kavandatakse täiendavalt kokku lepitud 2%-le SKP-st. 
Luuakse vajalik taristu kahe liitlaste kompanii alaliseks kohalolekuks, NATO 
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juhtimiselemendi (NFIU) paigutamiseks, mehhaniseeritud pataljoni varustuse 
eelpaigutuseks, soomustehnika (jalaväe lahingumasinad, tankid) väljaõppevõimalusteks 
keskpolügoonil. Täpsem info on asutusesiseseks kasutamiseks. 

Sisejulgeoleku tagamiseks ehitatakse välja idapiir, mille ehitamiseks suunatakse 2016. 
aastal täiendavalt 20 mln eurot (sh tehnilise ja elektroonse valvega kaetus), arendatakse 
edasi piirvalve ja politsei kiirreageerimisüksuseid. Parandatakse laiapõhjalise riigikaitse 
koordineerimist peaministri  ja Riigikantselei juhtimisel, tõhustatakse erinevate 
ametkondade omavahelist koostööd, tugevdatakse elutähtsate teenuste toimepidevust 
häda-, kriisi- ja sõjaolukordades,  suurendatakse kodanike ja organisatsioonide 
teadlikkust ning oskusi kriisisituatsioonis käitumiseks, tõstetakse valmisolekut seista 
vastu infosõjale ning suurendatakse energia varustuskindlust.  

2.5. Välis- ja Euroopa-Liidu poliitika 

Eesti rahvusvahelise seisundi kindlustamisel on üks läbivaid eesmärke olnud lõimumine 
erinevate rahvusvaheliste organisatsioonidega ning nende kaudu Eesti huvide 
edendamine. Eesti on liitunud peaaegu kõikide soovitud rahvusvaheliste 
organisatsioonidega. Julgeolekukeskkond Euroopas on täielikult muutunud, toimuvad 
negatiivsed suundumused islamistlikes riikides, seetõttu on muutunud Eesti 
välispoliitilised rõhuasetused. Suurimaks mõjuriks on Venemaa ja Ukraina konflikt ning 
sellega seotud ebakindluse kasv.  

Eesti julgeoleku kindlustamine rahvusvahelistes suhetes toimub eelkõige osalemisena 
NATO tegevuses ning EL ühise välis- ja julgeolekupoliitika arendamises. Eesti teeb kõik 
endast oleneva, et riskide realiseerumisel oleks mõju Eestile võimalikult väike. Osavõtt 
rahvusvahelistest operatsioonidest jääb Eesti välis- ja julgeolekupoliitika elluviimise 
praktiliseks vahendiks. Järgnevate aastate tähtsamad tegevused NATO kaitse- ja 
heidutusvõime tugevdamine, tsiviilne kriisiohjamine ja  kriisiohjevõime arendamine, 
NATO ja EL vaheline koostöö stabiilsuse ja julgeoleku tagamisel, EL ja NATO laienemine, 
igakülgne koostöö USA-ga. Seoses Venemaa ja Ukraina vahelise konfliktiga on NATO 
keskse ülesandena taas kinnitust leidnud kollektiivkaitse, mis on muutumas tähtsamaks 
kui rahvusvahelised sõjalised missioonid. Seoses julgeolekuolukorra muutumisega 
Euroopas rakendas NATO koheselt oma idatiiva kaitseks hulga heidutusmeetmeid. Alates 
2014. aastast võime rääkida liitlaste maavägede püsivast kohalolekust Eestis, mis on 
praegu ja edaspidi Eesti julgeoleku üks keskseid komponente. Õhuturbe keskusena on 
kasutusele võetud Ämari lennubaas, mille arendamine jätkub koostöös liitlastega.    

Eesti jätkab osalemist nii NATO kui EL sõjalistes ja tsiviilsetes operatsioonides. 2014. 
aastal lõppes Afganistanis NATO ISAF missioon, mistõttu pole ka Afganistan enam 
allianssi kõrgeimate prioriteetide hulgas. Afganistanis jätkub NATO väljaõppe missioon, 
kuhu panustab ka Eesti. Eesti on laiendanud oma tegevust Aafrikas – osalesime EL-i 
sõjalisel missioonil Kesk-Aafrika Vabariigis ning kohaliku armee väljaõpetamisel Malis. 
Endiselt on Eesti eksperdid kohal tsiviilmissioonidel nii Afganistanis, Gruusias kui 
Kosovos. Uue prioriteedina on päevakorda tõusnud osalemine EL-i tsiviilses 
nõuandemissioonis Ukrainas. Optimaalne missioonidele lähetatavate tsiviilekspertide 
arv on 20. Olulisem näitaja kui ekspertide arv on see, millist mõju suudetakse ekspertide 
abil anda.  

Eesti mõjukuse ja maine edendamiseks tõstetakse Eesti nähtavust rahvusvahelistes 
organisatsioonides. Eesti kandideerib ÜRO Julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks 
2020. aastal. Alustatud on ettevalmistustega Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks 
2018. aasta esimesel poolaastal.  

Eestil on välisriikides 33 saatkonda, 7 alalist esindust rahvusvaheliste organisatsioonide 
juures, 4 peakonsulaati, 1 kantselei. 2014. aasta lõpu seisuga on Eestil 190 aukonsulit 82 
riigis (võrdluseks 2013. aasta lõpu seisuga oli Eestil 177 aukonsulit 80 riigis). 2014. 
aastal avati pidulikult 13 aukonsulaati. Eestil on esindused kõigi ÜRO julgeolekunõukogu 
alaliste liikmete pealinnades ning enamikes NATO ja EL liikmesriikides. 2015. aastal 
avatakse saatkonnad Canberras (saatkond tuuakse Sydneyst üle) ja Bukarestis. 
Esinduste avamise edasistes plaanides vaadeldakse Kagu-Aasiat, Lääne-Balkanit ja 
Pärsia lahe riike. Esindustevõrgu arendamisel peetakse silmas EL-i eesistumisest (2018) 
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tulenevaid vajadusi. 

Eesti suurus ning sellest tulenev ressursside piiratus seab piirid välisesinduste arvule, 
mistõttu on järjest enam sõlmitud teiste liikmesriikidega esinduslepinguid viisade 
väljastamiseks. Schengeni lühiajalist viisat Eestisse reisimiseks on võimalik taotleda 122 
erinevast paigast. Viisaesinduslepinguid on sõlmitud 18 riigiga. Eestit esindatakse 
Schengeni liikmesriikide poolt lühiajaliste viisade väljastamisel 99 riigis, 
haldusterritooriumil või asukohas. 2014. aastal täiendati Schengeni liikmesriikidega 
kolme kehtivat viisaesinduslepingut. Uutest kohtadest esindab Belgia Eestit Rwandas ja 
Burundis, Šveits Kõrgõstanis ja Saksamaa Türkmenistanis.  

2014. aastal võeti välisesindustes vastu 172 557  viisataotlust, mis on 15% vähem kui 
2013. aastal (202 304). Kõige enam võeti viisataotlusi vastu Peterburis (46 974), Minskis 
(41 935), Moskvas (39 891) ja Pihkvas (22 718). Viiest suuremast viisaesindusest kasvas 
viisataotluste arv 2014. aasta jooksul vaid Minskis (11%). Eesti välisesindused 
menetlevad viisataotlusi 20 erinevas riigis, kokku 23 konsulaaresinduses. 

Eesti isikute huvide kaitsel tegutsevad Eesti välisesindused nii konsulaartegevuses kui 
ettevõtete huvide edendamisel. Üha rohkem annavad tooni pikemat pühendumist 
nõudvad konsulaarkaasused (eeskätt kaitsepolitseinik Eston Kohveri juhtum Venemaal, 
Indias kinni peetud piraadikütid, kinni võetud narkosmugeldajad jne), suuremat 
tähelepanu on nõudnud looduskatastroofide tagajärjed. 2014. aastal teostati Eesti 
välisesindustes ja Välisministeeriumis kokku 63 970  registreeritud konsulaartoimingut, 
mis tähistab 2%-st langust võrreldes 2013. aastaga, kui toimingute kogumaht oli 65 271. 
Kõige enam teostati toiminguid Helsingis (15 035), Välisministeeriumi peamajas (11 
534) ja Londonis (7 336).  

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. 
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.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Eesti riigi iseseisvuse kestvuse tagamine, Eesti rahvusvahelise mõju suurendamise 
ning demokraatia ja julgeoleku edendamisega maailmas, riigi ja tema kodanike 
huvide kaitsmine ning ettevõtjatele paremate võimaluste loomine  globaalses 
konkurentsis. 

Mõõdik Algtase 
Sihttase 

2016 
Sihttase 

2017 
Sihttase 

2018 
Sihttase 

2019 

Eesti ettevõtete ettevõtlus- 
ja majandusalaste 
päringute vastamise ja 
menetlemise võime / 
päringut aastas. 
Allikas: Välisministeerium 

445 
 

(2014) 

Hoida 
päringutele 
vastamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
arvukusele 

Hoida 
päringutele 
vastamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
arvukusele 

Hoida 
päringutele 
vastamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
arvukusele 

Hoida 
päringutele 
vastamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
arvukusele 

Rahvusvahelistele 
tsiviilmissioonidele 
lähetatud ekspertide arv 
Allikas: Välisministeerium 

25 
(2014) 

Maks. 30 Maks. 30 Maks. 30 Maks. 30 

Eesti esindatus 
välisriikides. 
Allikas: Välisministeerium 

33 saatkonda 
7 alalist 
esindust 

4 

Laienenud Laienenud Laienenud Laienenud 
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Mõõdik Algtase 
Sihttase 

2016 
Sihttase 

2017 
Sihttase 

2018 
Sihttase 

2019 

peakonsulaati 
1 kantselei 

190 
aukonsulit 

(2014) 
 

Konsulaarteenuste ja -abi 
osutamise valmidus.  
Allikas: Välisministeerium 

172 557 
viisataotlust 

63 970 
konsulaar-
toimingut 

(2014) 

Hoida  
taotluste 

menetlemis
e ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
prognoosi-

tavale 
arvukusele 

200 000 
viisataotlust

; 70 000 
konsulaar-
toimingut 

Hoida  
taotluste 

menetlemis
e ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
prognoosi-

tavale 
arvukusele 

200 000 
viisataotlust

; 70 000 
konsulaar-
toimingut 

Hoida  
taotluste 

menetlemis
e ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
prognoosi-

tavale 
arvukusele 

200 000 
viisataotlust

; 70 000 
konsulaar-
toimingut 

Hoida  
taotluste 

menetlemis
e ja 

toimingute 
sooritamise 

võimet 
vastavalt 

nende 
prognoosi-

tavale 
arvukusele 

200 000 
viisataotlust

; 70 000 
konsulaar-
toimingut 

Arengukoostööle ja 
humanitaarabile eraldatava 
osakaal rahvamajanduse 
kogutulust (RKPst), %. 
Allikas: Välisministeerium 

0,15 
(2014) 

Hoida 
vähemalt 

2015.a taset 

Hoida 
vähemalt 

2015.a taset 

Hoida 
vähemalt 

2015.a taset 

Hoida 
vähemalt 

2015.a taset 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

Märkimisväärseid uusi poliitikamuudatusi välispoliitika valdkonnas ei kavandata. 
Senistest tegevustest jätkatakse ÜRO Julgeolekunõukokku kandideerimise tegevuskava 
elluviimist, väliskaubanduspoliitika alase koostöö tõhustamist, ettevõtjate toetamist 
välisturgudel ning uute sihtturgude otsimist. 

2.6. 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 Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega kauplemise süsteemi. 

Kodumaise energia osatähtsus on Eestis jätkuvalt kõrge – Eesti oli 2013. aastal 
energiasõltumatuse (energiasõltuvusmäär 11,9%) poolest ELi riikide hulgas esikohal51. 
Prioriteediks on Eesti elektrisüsteemi lahtisidumise Loode-Venemaa sagedusalast ja 
ühendamise Mandri-Euroopa sagedusalaga hiljemalt aastaks 2025. Gaasi 
varustuskindlust suurendab veelgi tulevikus üle Soome lahe loodav gaasiühendus 
BalticConnector ning Soome lahe kaldale planeeritud regionaalne  veeldatud maagaasi 
terminal.  

Samas näitavad Eesti SKP energiamahukus ja primaarenergia kasutamise efektiivsus 
suurt potentsiaali tõhusamaks energiakasutuseks, kuivõrd Eesti majanduse 
energiamahukuselt kuulume endiselt energiamahukate riikide hulka, olles 2013. aasta 

                                                        
51 Eurostat. http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1  

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc310&plugin=1


 

 

28 

 

andmetel ELi riikide seas Bulgaaria järel 2. kohal52. Enim tarbitud kütuse liigiks Eestis on 
vedelkütused, mille osakaal lõpptarbimises on veidi enam kui kolmandik (34%). 
Tahkekütuste, elektri ja soojuse osakaal lõpptarbimises on suhteliselt sarnased, püsides 
veidi üle või alla 20% energia lõpptarbimisest. Osaliselt on kõrge energiamahukus 
tingitud tootmisstruktuurist, mis hõlmab suuresti energiamahukaid sektoreid ja 
tööstusharusid (sh ressursimahukad allhanked). Seejuures tööstuses on summaarne 
energiatarbimine 10 a perspektiivis kahanenud enam kui 1000 GWh, kuid kasvanud 
transpordis, kodumajapidamistes ja teenindussektoris ca 600-800 GWh võrra. Suur 
energiasäästu potentsiaal on elamu- ja soojamajanduses ning  tänavavalgustuses. 

Positiivsena on taastuvenergia osakaal energia kasvanud, küündides 2013. aastal 25,6%, 
mistõttu Eesti 25% eesmärk 2020. aastaks on saavutatud. Eelkõige efektiivselt toimiva ja 
soovitud signaale edastava EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkogustega 
kauplemisesüsteemi ning põlevkivitööstuse investeeringute elluviimise tulemusena võib 
prognoosida taastuvelektri osakaalu suurenemist Eesti elektri lõpptarbimises 2030. 
aastaks 30%-ni ning elektri tootmise portfelli keskmise CO2 sisalduse langemist 
tasemele 400-450 g/kWh (2012. aasta andmete alusel oli vastav näitaja 890 g/kWh koos 
summaarsete võrgukadudega), millele vastab summaarne õhku paisatud CO2 kogus ca 
4,5 mln tonni aastas (2012. aasta andmete alusel oli vastav näitaja ca 12 mln tonni). 

Eesti majandus on üks Euroopa transpordimahukamaid ja kütusekulukamaid – näiteks 
SKT ühiku kohta kulub Eestis 2 korda rohkem transpordikütust kui EL-s keskmiselt53. 
Viimase 10 aasta jooksul on Eestis sõiduautode kasutus suurenenud ligi 50% ning 
ühistranspordi kasutajate hulk vähenenud. Biokütused pole oodatud turuosa 
saavutanud ja nende kasutus on jätkuvalt pea nullilähedane (2013. aastal ca 0,1% kogu 
transpordis tarbitud energiast), kuigi transpordis kasutatakse ca 20% tarbitavast 
energiast. Seetõttu on jätkuvalt vajalik edendada biokütuste kasutuselevõttu sõidukites 
ja ergutada biokütuste tarnimist vedelkütuse turul.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Mõistliku hinna ja kättesaadavusega ning vähese keskkonnamõjuga 
energiavarustus.  

Indikaator Algtase 
 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Taastuvenergia osakaal 
energia lõpptarbimises, sh 
transpordikütustest, % 
Allikas: Eurostat 

25,6/0,1 
(2013) 

26/5 27/7 27/7 27/7 

Energia lõpptarbimine, PJ 
Allikas: Statistikaamet 

117,4 
(2013) 

119 119 119 120 

Imporditud energia 
osatähtsus, % 
Allikas: Eurostat. 

11,9 (2013) 20 20 20 20 

Energiamahukus, 
kgoe/1000 €SKP 
Allikas: Eurostat 

4,06 (2013) 4 4 4 4 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Eesti elektrisüsteemi lahtisidumine Loode- Venemaa sagedusalast ja ühendamine 
Mandri- Euroopa sagedusalaga hiljemalt aastaks 2025. 

 Soojamajanduse energiasäästu toetamine. 
 Vedelate biokütuste ja biometaani kasutuselevõtu toetamine transpordis.  

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

53 ENMAK 2030 eelnõu. 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdec360&plugin=1
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 Energiaühistute ning energiateenusettevõtete tekke soodustamine. 
 Maagaasi julgeolekuvaru loomine. 
 Gaasi põhivõrgu omandamise lõpuleviimine. 

2.7. Sotsiaalkaitse ja tervis 

2.7.1. Tööturg 

Eesti on seadnud eesmärgiks tõsta tööhõive määr 20-64 aastaste seas 2020. aastaks 
76%ni.  Töötuse määr oli 2014. aastal 7,4% ja tööhõive määr 63%. Tööpuudus on 
vähenenud ning tööhõive kasvanud alates 2011. aastast, kuid nii hõive kasv kui ka 
töötuse langustrend on aasta-aastalt aeglustunud. 2014. aastal oli aastakeskmine töötute 
arv 50 000, varasema aastaga võrreldes oli töötuid 9000 võrra vähem. 2014. aasta 
keskmine töötuse määr (7,4%) oli 1,2 protsendipunkti võrra madalam kui 2013. aastal 
(8,6%). Võrreldes kümnendi kõrgeima töötuse määraga 2010. aastal (16,7%) on 
tööpuudus kahanenud üle kahe korra. 2014. aasta näitaja põhjal kuulub Eesti pigem 
Euroopa Liidu madalama tööpuudusega riikide hulka. Tööpuuduse vähenemine jätkus ka 
2014. aasta lõpus. IV kvartalis oli töötuse määr 6,3% ning töötute hinnanguline koguarv 
43 000 (mis on võrreldes 2013. aasta IV kvartaliga vastavalt 2,4 protsendipunkti ja 16 
000 võrra vähem). 

15–74-aastaste tööhõive määr oli 2014. aastal 63,0%. Seega lähenes tööhõive määr 
buumiaegsele tasemele. Võrreldes varasema aastaga kasvas hõivemäär 0,9 
protsendipunkti võrra. IV kvartalis oli tööhõive määr aastakeskmisest kõrgem (63,6%), 
ületades 2013. aasta IV kvartali näitajat kahe protsendipunkti võrra. Lisaks 
majanduskasvule soodustas hõivemäära kasvu ka rahvaarvu kahanemine, rahvastiku 
vanuserühmade ebaühtlane suurus, pensioniea järk-järguline tõus ja mitmed muud 
tegurid. Kui rahvaarv väheneb, siis konkureerib samale hulgale töökohtadele vähem 
inimesi, seega soodustab see töötuse kahanemist ning hõivemäära kasvu. Aastakeskmine 
tööga hõivatute arv kasvas kahaneva rahvastiku tingimustes varasema aastaga võrreldes 
tagasihoidlikult (3500 võrra), hinnanguline tööga hõivatute arv oli 2014. aastal 625 000. 
Et viimase majandusbuumi ajaga võrreldes on rahvaarv pidevalt kahanenud, siis tööga 
hõivatute arv oli 2014. aastal võrreldes tööturu tippajaga 2007. aastal 5% ehk 33 000 
inimese võrra väiksem. 

Tööturul mitteaktiivseid inimesi (õppijad, pensionärid, kodused, heitunud jt) oli 2014. 
aastal 15–74-aastaste hulgas 32% (317 000), mis on 3000 vähem kui aasta varem. 15–
74-aastaste tööturul mitteaktiivsete arv vähenes enim õppijate ning pensionäride arvu 
vähenemise tõttu. Kasvas terviseprobleemide tõttu tööturult eemalejäänute arv. 
Tööotsingutes heitunud isikuid, kes on kaotanud lootuse tööd leida, oli 2014. aastal 
hinnanguliselt 6000 (IV kvartalis kasvas nende arv 7000-ni)54. 

Pikaajalisi (aasta või kauem tööd otsinud) töötuid oli 2014. aastal hinnanguliselt 23 000, 
sh kaks aastat või kauem tööd otsinuid 12 000. Võrreldes varasema aastaga vähenes 
pikaajaliste töötute arv 14% (sh kaks aastat või kauem tööd otsinute arv langes 25%) ja 
lühiajaliste (vähem kui aasta tööd otsinud) töötute arv 17%. Pikaajalise töötuse määr oli 
2014. aastal 3,3%. 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%55.   

Kui Euroopa Liidus keskmiselt on noorte tööpuudus kasvanud (rohkem kui üks viiest 
majanduslikult aktiivsest noorest eurooplasest ei leia tööd), siis Eestis on noorte töötus 
viimastel aastal vähenenud56. Noorte (15–24-aastaste) töötuse määr oli 2014. aastal 
15,0% (2013. aastal 18,7%). Kuigi noorte tööpuudus vähenes mullu teiste 
vanuserühmadega võrreldes kiiremini, jäi see siiski üldisest töötuse määrast kaks korda 

                                                        
54 Statistikaamet, http://www.stat.ee/90542 
55 Statistikaamet, http://www.stat.ee/72314. 
56 Statistikaamet https://statistikaamet.wordpress.com/2014/04/22/eesti-toojouturg-parast-euroopa-liiduga-
uhinemist/ 
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kõrgemaks. Tööpuuduse vähenemist noorte seas soodustab muuhulgas noorte arvu 
kahanemine (kümne aastaga on selle vanuserühma arvukus kahanenud enam kui 
veerandi võrra). Hinnanguliselt oli töötuid noori 2014. aastal 8000. 15–24-aastaste 
töötuse määra arvestatakse osatähtsusena vaid tööalaselt aktiivsetest noortest, kes on 
juba tööelu alustanud, st on hõivatud või töötud. Enamik noori selles eas siiski alles õpib 
ning nad ei ole veel tööalaselt aktiivsed. Seetõttu oli töötute osatähtsus kõikide noorte 
seas vaid 5,7%. 

20–64-aastaste tööhõive määr, mis on strateegia „Euroopa 2020“ üks mõõdikutest, oli 
2014. aastal 74%. Pärast majanduskriisi on hõivemäär aasta-aastalt liikunud lähemale 
Eestile strateegias seatud sihttasemele – 76%57. 

Tööturg liigub struktuursete muutuste suunas, kus kahaneb nooremate ning kasvab 
vanemaealiste töötegijate arv. Viimase kümne aastaga (2004–2014) kasvas 
vanemaealiste (50–74) töötajate arv 39 000 võrra, samas kui nii noorte (15–24) kui ka 
keskmises tööeas (25–49) töötajate arv kahanes mõlemal puhul 8000 võrra. 

Keskmine palk oli 2014. aastal 1 001 eurot (reaalkasv 5,7%58). Eestis kehtestatud 
miinimumpalk on üks EL madalamaid, kuid peale nelja-aastast paigalseisu 278,02 eurol 
(2008-2011) on see tõusnud neli aastat järjest – 290 euroni 2012. aastal, 320 euroni 
2013. aastal, 355 euroni 2014. aastal ning jõudes 2015. aastaks 390 euroni. Seega juba 
neljandat aastat on Eesti miinimumpalk Baltikumis kõrgeim59. 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

 
  

   

Tööhõive määr vanusegrupis 
20-64 a, % 
Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

74,0 
(2014) 

 
74,8 75,1 75,4 75,7 

Keskmine brutokuupalk, 
eurodes 
Allikas: Statistikaamet 

1001 
(2014) 

1104 1170 1246 1326 

Noorte töötuse määr 
vanusegrupis 15-24 a, % 
Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

15,0 
(2014) 

13,2 12,4 11,6 10,8 

Pikaajalise töötuse määr, % 
Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

3,3 
(2014) 

2,9 2,8 2,7 2,6 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Töövõime toetamise reformi rakendamine eesmärgiga aidata vähenenud 
töövõimega inimestel tööturul osaleda ja tööhõives püsida. 

 Uute meetmete arendamine tööturu riskirühmadele  
 Reformime töötervishoiusüsteemi eesmärgiga toetada töötaja töövõime 

jätkusuutlikkust, terviseedendust ning haiguspäevade vältimist. 
 Tõhustame järelevalvet naistele ja meestele sama või võrdväärse töö eest 

makstava palga üle. 

                                                        
57 Statistikaamet, http://www.stat.ee/90542 
58 Rahandusministeerium, kevadine prognoos 2015 
59 Eurostat 
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2.7.2. Sotsiaalne kaitse 

Suhtelises vaesuses elas 2013. aastal 22,1% (2012. aastal 20,7% ) Eesti elanikkonnast 
ehk 288 600 inimest (2012. aastal 247 700 inimest) ja absoluutses vaesuses 8% (2012. 
aastal 8,4% ) elanikkonnast ehk 104 700 inimest (2012. aastal 97 500 inimest). 

2013. aastal elas suhtelises vaesuses inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli 
väiksem kui 358 eurot (2012. aastal 333, 2011. aastal 299 eurot) ja absoluutses vaesuses 
inimene, kelle kuu ekvivalentnetosissetulek oli väiksem kui 205 eurot (2012. aastal 196 
eurot, 2011. aastal 186 eurot). 2013. aastal erinesid elanikkonna vaeseima ja rikkaima 
viiendiku sissetulekud 6,6 korda (2012. aastal 5,5 korda)60. 

Vaesusest on rohkem ohustatud töötud inimesed, kuna töö puudumine on kõige suurem 
vaesusriski tekitaja. 2013. aastal elas 59% töötutest suhtelises vaesuses ja 39% 
absoluutses vaesuses. Töötavate inimeste samad näitajad on tunduvalt madalamad 
(vastavalt 12,1% ja 5%). 

2013. aastal oli meeste suhtelise vaesuse määr 20,6% ja naiste 23,5%(2012. aastal 
meeste 19,8% ja naiste 21,4%), absoluutse vaesuse määr vastavalt 8,9% ja 7,3% 
(2012.aastal vastavalt 9,4% ja 7,6%).  

Suuremas vaesuses on üksikvanemad ja üksi elavad inimesed. Olulist rolli vaesusesse 
sattumisel mängib leibkonna koosseis. Mida rohkem on leibkonnas sissetulekutoojaid ja 
mida vähem ülalpeetavaid, seda kergem on leibkonnal majanduslikult hakkama saada. 
Suuremas leibkonnas kus on mitu sissetulekutoojat, on võimalik ka teatud kulutustelt 
kokku hoida. Üksi elavad inimesed ja ühe sissetulekutoojaga leibkonnad on suuremas 
vaesusriskis, sest nad peavad tegema üksi kulutusi, mida suuremates leibkondades saab 
jagada (nt eluasemekulud). Seega on üksi elavate või üksi lapsi kasvatavate inimeste 
vaesuse määr võrreldes teistega kõrgem – üksiku vanemaealisega üheliikmelistest 
leibkondadest elas suhtelises vaesuses kaks kolmandikku, samas ei olnud nende vaesus 
nii sügav, et ulatuks absoluutse vaesuseni. Sügavam on aga vaesus üksikvanemaga 
leibkondade liikmete puhul, kellest elas 2013. aastal suhtelises vaesuses 36% ja 
absoluutses vaesuses 16%61. 

Võrreldes eelmise loendusega 2000. aastal on leibkondade arv ligi 18 000 võrra (ehk 
3%) suurenenud, kuid leibkonna keskmine suurus on vähenenud. Selle põhjus on laste 
arvu kahanemine, suurem hulk omaette elavaid tudengeid ning samuti avaramad 
elamistingimused, mille tõttu täiskasvanuks saanud pereliikmed tihti omaette 
leibkonnana elama asuvad62. 

Oluline on tagada inimeste sissetulekute, elukvaliteedi ja sotsiaalse turvalisuse kasv, 
pakkudes seejuures vajadustele vastavaid toetusi ja teenuseid ning võimalusi aktiivsena 
ja väärikalt vananemiseks. 2014. aastal oli keskmine pension 304 eurot kuus (2013. 
aastal 288,6 ja 2012.aastal 276,6) ning keskmine vanaduspension 345,1 eurot kuus 
(2013. aastal 327,4 ja 2012. aastal 312,9)63.  

Kindel töökoht ja hea haridus annavad parema garantii vaesusesse mittesattumiseks, 
kuna kindlustavad suurema sissetuleku. Suuremas vaesusriskis on ka näiteks 
üksikvanemaga ja paljulapselised pered64. 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

                                                        
60https://statistikaamet.wordpress.com/2015/01/29/suhtelises-vaesuses-elas-2013-aastal-iga-viies-elanik/ 
61Statistikaamet https://statistikaamet.wordpress.com/2015/01/29/suhtelises-vaesuses-elas-2013-aastal-iga-viies-
elanik/ 
62 Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud 31.03.2015 
63 Statistikaamet http://www.stat.ee/58095  
64 https://statistikaamet.wordpress.com/2015/01/29/suhtelises-vaesuses-elas-2013-aastal-iga-viies-elanik/ 

http://www.stat.ee/58095
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Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Suhtelise vaesuse määr 
(enne ja peale sotsiaalseid 
siirdeid), %. 
Allikas: Statistikaamet; Eesti 
sotsiaaluuring 

40,7 / 22,1 
(2013) 

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

Absoluutse vaesuse määr, %. 
Allikas: Statistikaamet 

8,0 
(2013) 

6,2 6,1 5,9 5,9 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Kohalike omavalitsuste osutatavatele sotsiaalteenustele miinimumnõuete 
kehtestamine tagamaks nende osutamise ühetaolise kvaliteedi, kaasaegse 
sotsiaalseadustiku vastuvõtmine ja rakendamine. 

 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende 
pereliikmetele töölesaamist toetavate hoolekande- ja tugiteenuste 
väljaarendamine ja kättesaadavuse parandamine. 

 Abivahendite ja rehabilitatsioonisüsteemi ümberkorraldamine ning muudatuste 
rakendamine Sotsiaalkindlustusameti poolt toetamaks töövõimereformi 
rakendumist. 

 Psüühilise erivajadusega isikute hoolekandeteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi 
parandamine deinstitutsionaliseerimise põhimõtetest lähtuvalt. 

 Erivajadustega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine eesmärgiga tagada 
paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused. 

 Toimetulekutoetuse tõstmine lähtuvalt kehtivast toimetulekupiirist ning üksi 
elavate pensionäride toimetulekut parandava toetusskeemi kujundamine ja 
rakendamine. 

 Pensionikindlustuse jätkusuutlikkuse tagamine läbi pensionisüsteemi reformi, sh 
paindliku eapiiri põhimõtte rakendamise ja eri- ning soodustingimustel 
pensionite maksmise ümberkorraldamise. 

 Sotsiaalkaitse avalike teenuste ja nende äriprotsesside kaasajastamine 
Sotsiaalkindlustusametis ning innovaatiliste, kvaliteetsete ja tõhusate ning 
teenusekasutaja vajadustele vastavate avalike teenuste välja arendamine 
(SKAIS2). 

 Ministeeriumidevahelise rakkerühma moodustamine hoolduskoormuse 
vähendamiseks, mis töötab välja ettepanekud vajadustele vastavate 
hoolekandeteenuste pakkumiseks ja kättesaadavuse tagamiseks. 

2.7.3. Tervis 

Elanikkonna elujõulisust ja kvaliteeti iseloomustavad oodatav eluiga ja tervena elatud 
aastate arv. Halb terviseseisund mõjutab negatiivselt tööjõupakkumist ja tootlikkust ning 
üldist heaolu kasvu. Kuigi eeldatav eluiga ja tervena elatud eluiga on Eestis viimasel 
kümnendil kasvanud pälvib tähelepanu naiste ja meeste suur oodatava eluea vahe 
sünnimomendil, mis on ligi 9 aastat meeste kahjuks. Meeste keskmine oodatav eluiga 
2013. aastal oli 72,7 aastat ja naiste oodatav eluiga 81,33 aastat.  

Kuigi Eestis on keskmise oodatava eluea tõus olnud viimastel aastatel kiireim kui EL-s 
jääme siiski alla enamikule EL riikidele –2012. aastal elasid Eesti mehed 6,1 eluaastat ja 
naised 1,6 eluaastat vähem kui EL-is keskmiselt.65 

Kõige madalama elueaga riikide hulka kuulusid 2012. aastal Läti, Leedu, Bulgaaria ja 

                                                        
65 Eurostat 
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Rumeenia alla 75 aastaga. Kõrgema haridusega mehed ja naised elavad mitu aastat 
kauem ja parema tervisega kui madalama haridustasemega inimesed.66 

Arusaadavalt sõltuvad niihästi terviseprobleemid kui ka nendest tingitud piirangud 
suuresti inimeste vanusest: maakondades, kus elanikud on keskmisest vanemad, on ka 
terviseprobleeme ja neist tulenevaid piiranguid rohkem. Tervisel ja haridusel on väga 
oluline vastastikune mõju. Ühelt poolt on haritumad inimesed ilmselt tänu elustiilile 
keskmisest parema tervisega. Teiselt poolt aga võivad terviseprobleemid takistada 
hariduse omandamist.67 

2013. aastal sündinud laste eeldatav keskmine tervena (piiranguteta) elatud eluiga oli 
55,2 aastat, sealhulgas meestel 53,7 eluaastat  ja naistel 56,7 eluaastat. Tervena elatud 
eluea poolest on Eesti mahajäämus EL keskmisest suurem kui eeldatava  eluea poolest: 
2012. aastal oli vahe EL keskmisega meestel 8,4 aastat ja naistel 4,9 aastat68.  

Aasta-aastalt on Eestis kasvanud mõnd kroonilist haigust põdevate isikute osakaal 
rahvastikus – kui 2008. aastal oli neid 38% üle 16-aastastest, siis 2014. aastal juba 
45,8%. Alates 2010. aastast on hakanud kasvama igapäevategevuse piirangutega 16-
aastaste ja vanemate inimeste osakaal jõudes 28,4%-lt 2009. aastal 34,1%-ni 2014. 
aastal69. 

Hoolimata Eesti inimeste eluea kasvust viimastel kümnenditel on välditavate varaste 
surmade arv ja riskikäitumisest tulenev tervisekadu suur. Peamisteks tervisekao 
põhjusteks on südame-veresoonkonnahaigused (37%), kasvajad (15%) ning vigastused, 
mürgistused, uppumised, enesetapud jms (9%). 

Inimeste ebaterved eluviisid on meie ühiskonna üheks murettekitavamaks probleemiks. 
Peamised käitumuslikud terviseriskid Eesti elanikkonnas on alkoholi liigtarvitamine, 
suitsetamine, madal kehaline aktiivsus ning vähene tähelepanu tervislikule toitumisele. 
Kuigi kogu elanikkonna tervisekäitumine on mõningal määral paranenud, on kõrgema 
sotsiaalmajandusliku staatusega inimeste käitumine paranenud kiiremas tempos kui 
madalama hariduse ja sissetulekutega inimeste hulgas67. Alkoholi liigtarvitamise, 
suitsetamise ja vigastuste arvu vähendamises on oluline potentsiaal Eesti inimeste 
keskmise eluea ja tervelt elatud aastate pikendamisel. 

Suuremateks kitsaskohtadeks Eesti tervishoiuvaldkonnas on tervishoiuteenuste 
kättesaadavus ja kvaliteet ning rahastamise jätkusuutlikkus. 

Keskmiselt kulutatakse EL-i leibkonna eelarvest tervishoiule 2,9%. Eestis on see näitaja 
2,0% mis  kriisiajal märkimisväärselt vähenes . Leibkondade poolt tehtud kulud 
moodustasid 2012. aastal 17,8% Eesti tervishoiu kogukuludest. EL-is moodustavad 
suurema osakaalu leibkonna kulutustest kulud aktiivravile ja ravimitele. Eestis 
mõjutavad leibkonna tervishoiueelarvet enam ravimid (56% tervishoiu kuludest) ja 
hambaravi (22%).  

Enamikus EL-i riikides on vaatamata kriisile viimastel aastatel tervisehoiuteenuste 
kvaliteet tõusnud. Haigused, millesse suremus näitab ühtlasi tervishoiuteenuse 
osutamise kvaliteeti, on südame isheemiatõved ja peaajuveresoonte haigused. Viimase 
kümnendi jooksul on südame isheemiatõve suremuskordaja vähenenud 40% ja 
ajuinsuldi suremuskordaja 20%, kuid riikide vahel esinevad  nende haiguste osas suured 
erinevused. Sarnaselt Ida-Euroopa riikidega esineb Eesti elanikel  EL keskmisest kõrgem 
suremus vereringeelundite haigustesse, mis  on aastatega aga tunduvalt vähenenud. 
Erinevate pahaloomuliste kasvajate elulemus varieerub samuti riikides 
märkimisväärselt EL-ile on iseloomulik meeste kõrgem suremus kasvajatesse, kuid Eesti 
meestel on see  kõrgem nii võrdluses Eesti naistega kui Euroopa Liidu sookaaslastega70. 

                                                        
66 Tervise Arengu Instituut http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/3535-oecd-varske-kogumik-toob-valja-
ebavordsused-tervises-ja-tervishoiuteenuste-kattesaadavuses-el-is- 
67 Eesti maakondade rahvastik. Hinnatud ja loendatud 31.03.2015 
68 Eurostat 
69 Statistikaamet http://pub.stat.ee/px 
web.2001/Database/Sotsiaalelu/13Tervishoid/05Tervislik_seisund/05Tervislik_seisund.asp tabelid TH815 ja TH81 
70Tervise Arengu Instituut http://www.tai.ee/et/instituut/pressile/uudised/3535-oecd-varske-kogumik-toob-valja-
ebavordsused-tervises-ja-tervishoiuteenuste-kattesaadavuses-el-is- 

http://pub.stat.ee/px%20web.2001/Database/Sotsiaalelu/13Tervishoid/05Tervislik_seisund/05Tervislik_seisund.asp
http://pub.stat.ee/px%20web.2001/Database/Sotsiaalelu/13Tervishoid/05Tervislik_seisund/05Tervislik_seisund.asp
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Surve Eesti sotsiaalkuludele suureneb demograafiliste ja tehnoloogiliste arengute tõttu 
sarnaselt muule Euroopale. Seoses tööealise elanikkonna ümberpaiknemisega 
suurematesse linnadesse või nende lähiümbrusse ning rahvastiku vananemisega 
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. Ressursside piiratusest tulenevalt on eriarstiabi 
koondumas üha rohkem suurematesse kompetentsikeskustesse (üle 80% eriarstiabist 
osutatakse kesk- ja piirkondlikes haiglates). Arstide arv 100 000 elaniku kohta oli 2013. 
aastal 328 ja õendusala töötajate arv 100 000 elaniku kohta 61171.  

2015. aastal läbi viidud uuringu „Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014“ põhjal  
on  võrreldes varasemate aastatega eriarsti järjekorrad pikenenud, eriarstile pääsemist 
pidi 2014. aastal üle 2 kuu ootama 20% eriarsti külastanutest),  Eriarsti viimasel 
külastusel tekkis probleeme 29% elanikest ning selle peamine põhjus oli see, et eriarst 
asus liiga kaugel (15%). Samas pooldab 53% elanikest seda, et ravikindlustusest 
rahastatakse kõiki raviteenuseid, kuid ravijärjekorrad võivad kohati olla väga pikad selle 
asemel, et pakkuda piiratud hulka raviteenuseid ja ravijärjekordi praktiliselt pole või on 
väga lühikesed.72 

Kui 43% elanikest hindab  arstiabi kättesaadavust Eestis heaks või pigem heaks, mis on 
madalaim viimaste aastate hinnangutest (47–55%) siis rahulolu arstiabi kvaliteediga 
püsib endiselt kõrge: 2014. aastal pidas arstiabi kvaliteeti heaks või väga heaks 70% 
elanikest.  

Tervishoiusüsteemi nurgakiviks on eelkõige elanikkonna vajadustele vastav 
perearstisüsteem, sest enamiku terviseprobleemide korral saab inimene lahenduse just 
perearstilt. Perearstisüsteemi mittetoimimisel langeb abivajajate aitamine haiglatele, 
kuid see vähendab põhjendamatult eriarstiabi kättesaadavuse võimalust. Nii näiteks 
moodustavad ravikindlustuse rahast kulutused perearstisüsteemile 9,2%, kuid 
eriarstiabile 55%. Viimase aasta jooksul on 81% elanikest pöördunud oma 
terviseprobleemiga mõne arsti poole. Sealhulgas kasutas perearstiabi 2014. aastal 68% 
elanikest ja eriarstiabi 51% elanikest, mis on perearsti puhul jäänud viimaste aastatega 
võrreldes samale tasemele ning eriarsti puhul pisut kasvanud. Hambaarsti juures käis 
41% täiskasvanud elanikest ning see on püsinud pea tasemel alates 2010. aastast (2008. 
a kasutas hambaraviteenuseid 49% elanikest). 2014. aasta. uuringu kohaselt olid 
perearstisüsteemiga, mis võimaldab mis tahes terviseprobleemiga pöörduda perearsti 
poole, väga rahul või pigem rahul 79% viimase 12 kuu jooksul perearsti külastanud 
eestimaalastest. Kui 2010. aastal langes perearstisüsteemiga väga rahul olnute osakaal 
võrreldes 2009. aastaga kaks korda (ehk 22%-lt 11%-ni vastanutest), siis 2014. aastaks 
oli see tõusnud 17%-ni. Aasta-aastalt kasvab perearstiabiasutustes õendusala töötajate 
poolt iseseisvalt teostatud visiitide arv. Nii teostati 2012. aastal 11,9% kõigist 
perearstiabiasutuste visiitidest õendusala töötajate poolt See parandab perearstiabi 
teenuste kättesaadavust. Alates 2013. aastast alustas Haigekassa teise pereõe 
rahastamist perearstipraksistes, 2013. aasta 9 kuu seisuga rahastati 161 teise pereõe 
tööd73.  

Eesmärk ja mõõdikud: 

Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud. 
Mõõdik 

Algtase 
Sihttase 

2016 
Sihttase 

2017 
Sihttase 

2018 
Sihttase 

2019 

Oodatav eluiga (mehed ja 
naised eraldi), aastates 
Allikas: Statistikaamet 

Mehed 72,7 
Naised 
81,33 

(2013) 

Mehed 73,0 
Naised 82,5 

Mehed 73,5 
Naised 82,9 

Mehed 74,0 
Naised 83,2 

Mehed 74,5 
Naised 83,6 

                                                        
71 Tervise Arengu Instituut tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaas THT101: Täidetud ametikohtade ja 
tervishoiutöötajate üldarv ameti ning omandatud eriala järgi 
72 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014. Emor. 
73 Elanike hinnangud tervisele ja arstiabile 2014. Emor   
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Tervena (piiranguteta) 
elatud eluiga 
sünnimomendil (mehed ja 
naised eraldi), aastates 
Allikas: Statistikaamet 

Mehed 53,7 
Naised 56,7 

(2013) 

Mehed 57,5 
Naised 62,5 

Mehed 58,1 
Naised 63,1 

Mehed 58,6 
Naised 63,7 

Mehed 59,2 
Naised 64,4 

Surmaga lõppenud 
õnnetusjuhtumid, 
mürgistused ja traumad 
100 000 elaniku kohta 
Allikas: Statistikaamet 

74 
(2013) 

78 74 70 65 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Esmatasandi arstiabi ja pädevuskeskuste tugevdamine tervishoiuasutuste võrgu 
edasise optimaalse arengu toetamiseks ning teenuste kättesaadavuse 
parandamiseks.  

 Tõhustame hambahaiguste ennetust ja suurendame kogu elanikkonna 
teadlikkust suuhügieenist ning töötame välja ja rakendame täiskasvanute 
hambaravi tegevuskava. 

 Suuna võtmine personaalmeditsiinile. 
 Tervisega seotud teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni suurendamine ja 

 e-tervise süsteemide arendamine. 
 Tõenduspõhiste sõeluuringute laiendamine vähi varaseks avastamiseks, sh 

soolevähi skriiningu käivitamine. 
 Jätkame sõltuvuste ja haiguste ennetusele suunatud tegevustega. 

2.8. Õiguskord 

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 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 
2010 registreeriti üldse kokku 48 340 kuritegu, siis pooled ehk 24 105 kuritegu 
registreeriti Harju maakonnas. 2014. aastal registreeriti riigis kokku 37 787 kuritegu ja 
nendest 18 761 registreeriti Harju maakonnas. Kõige enam vähenes 2014. aastal 
registreeritud kuritegude arv Põlvamaal (-19%) ja Võrumaal (-18%). Registreeritud 
kuritegude arv on alates karistusseadustiku jõustumisest (2002) pidevalt vähenenud. 
2014. aastal võrrelduna 2013. aastaga on langenud üks raskemaid kuriteoliike, 
isikuvastased kuriteod, 3%. Tapmiste arv on Eestis samuti oluliselt vähenenud. 2014. 
aastal sai vägivalla tõttu esialgsetel andmetel surma 42 inimest – see on 23 võrra vähem 
kui 2012. aastal. Siiski on tapmiste arv endiselt liiga kõrge, ületades enam kui 
kahekordselt Euroopa keskmist taset. Tapmiste arvu vähendamine on üks vägivalla 
ennetamise prioriteetidest. Kui varguste ohvriks langemine on viimase kümnendiga 
märgatavalt vähenenud, siis kergemate vägivallakuritegude arvu vähenemine on olnud 
aeglasem. Samas on politsei teavitamine nii vara- kui ka isikuvastaste kuritegudest 
kasvanud, jäädes 40-50% piirimaile.  

Vähenenud on viimase aasta jooksul kuriteoohvriks ja vägivalla ohvriks langenud elanike 
osakaal. Eesti elanike turvatunne on viimase kümnendi jooksul pidevalt kasvanud. 2014. 
aastal oli end ebaturvaliselt tundnud või kuritegevushirmust kodust pimedal ajal 
väljaminemist vältivate inimeste osakaal 20%, mis on 9 protsendipunkti võrra madalam 
näitaja kui 2013. aastal. Turvatunde kasvu kinnitavad ka Eesti sotsiaaluuringu andmed, 
mille kohaselt ei pea valdav enamik inimesi kuritegevust oma koduümbruses 
probleemiks. Samas näitavad uuringud, et kõige madalam on inimeste turvatunne Ida-
Virumaal, kus on täheldatav erinevate sotsiaalsete probleemide kuhjumine. 
Integratsiooni, tööpuuduse, alkoholismi ja narkomaania probleemide vähenemine Ida-
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Virumaal tooks ilmselt kiiresti kaasa ka positiivsed muutused kuritegevuse ja turvalisuse 
näitajates.  

Vangide arv Eestis püsib 3000 juures ehk on ligi kaks korda kõrgem kui keskmine 
vangide suhtarv Euroopa Liidu riikides (2014. a. oli Eestis 3034 vangi, sh 33 alaealist 
vangi). Kinnipeetavate liiga kõrge arv, kinnipidamistingimused ja kasutada olev ressurss 
ei soosi piisavalt taasühiskonnastamist ning vanglast vabadusse naasmise protsess pole 
vabanenu jaoks piisavalt toetatud. Kriminaalhoolduse toe ja järelevalvega vabaneb vaid 
iga viies kinnipeetav, samuti ei võimalda olemasolev avavangla kohtade arv seda 
vangistuse vormi enamike vabanenute puhul kasutada – samas on teada, et esimesed 
vabanemisjärgsed kuud on kriitilised õiguskuuleka elu alustamise või jätkumise osas. 
Peamised probleemid vabaduses puudutavad võlgasid, eluaseme puudumist, toetavate 
suhete puudust, töö leidmist, sõltuvusprobleeme ning mittepiisavaid sotsiaalseid ja 
elulisi oskusi.  Eesti on ehitanud kaks uut vanglat - Jõhvi ja Tartusse - ning nelja aasta 
perspektiivis valmib uus Tallinna Vangla. Tallinna vangla kiire valmimine on väga oluline, 
kuna Tallinna Vangla uute hoonete valmimise edasilükkumine tooks kaasa 
vangistustingimuste halvenemise ning ülerahvastatusest ja halbadest elutingimustest 
tulenevate kahjuhüvitusnõuete kasvu. Probleemne on olukord ka avavangla kohtade ja 
vanglas pakutavate töötamisvõimaluste osas. Avavangla kohti on puudu eelkõige 
Tallinnas ning Lääne-Eestis.  

Eesti kuritegevuse probleemiks on jätkuvalt kõrge korduvkuritegevuse määr. Esimesel 
vanglast vabanemise järgsel aastal paneb uue kuriteo toime 36% isikutest (2013. a. 
38%). Olulise osa kuritegudest panevad toime samad inimesed, selle taga on eelkõige 
sõltuvusprobleemid. Kinnipeetavate retsidiivsuse vähendamisele aitavad kaasa uue 
Tallinna vangla rajamine koos uue avavangla ning tootmis- ja muude hoonetega ning 
avavangla avamine Tartu vangla juurde aastal 2015. Samuti võimaldab vangide arvu 
vähenemine sama personali arvu juures pakkuda kinnipeetavatele enamaid tegevusi 
ning olla nendega ka prosotsiaalses otsekontaktis.  Samuti toetab retsidiivsuse 
vähenemist vanglast vabanenutele mõeldud tugiteenuse (majutus ja tugiisik) üle-
Eestiline rakendamine.  

Kohtute menetlusajad on pikad ning riigi mainet kahjustavad toimunud 
korruptsioonijuhtumid. Transparency Internationali korruptsioonitajumise indeksis on 
Eesti 2014. aastal 26. kohal (69 punkti) 175 riigi hulgas. Koht on paranenud, kuna 2013. 
aastal oli Eesti 28. kohal (68 punkti).74. Esimeste hulgas domineerivad jätkuvalt 
põhjamaad Taani (1. koht, 92 punkti), Soome (3. koht, 89 punkti), Rootsi (4. koht, 87 
punkti) ja Norra (5. koht, 86 punkti). Teisel kohal on Uus-Meremaa 91 punktiga. Leedu 
on 39. kohal (58 punkti) ning Läti 43. kohal (55 punkti). 

Kuritegude lahendamise määr (aasta jooksul kohtueelses menetluses lahendatud 
kuritegude osakaal samal aastal registreeritud kuritegudest) oli 2014. aastal 52,3% 
(2013. a. 52,6%). 2003. aastal oli see politsei andmetel 38%.  

Eesmärk ja mõõdikud: 

Õiguskindel, institutsionaalselt hästitoimiv, vähese kuritegevuse ning kvaliteetse 
kriminaaljustiitssüsteemiga riik. 

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

 

Sihttase 
2017 

 

Sihttase 
2018 

 

Sihttase 
2019 

 

Transparency International 
korruptsiooni tajumise 
indeksi väärtus 
Allikas: Justiitsministeerium 

69 
(2014) 

>69 >69 >69 >69 

Viimase 12 kuu jooksul) 
kuriteoohvriks langenud 

12% 
(2014) 

<10% <10% <10% <8% 

                                                        

74 Transparency International http://www.transparency.org/cpi2014/results.  

http://www.transparency.org/cpi2014/results
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elanike osakaal, % 
Allikas: Justiitsministeerium 

Keskmised arvestuslikud 
menetlusajad kriminaal-, 
tsiviil-, väärteo- ja 
haldusasjade menetlemisel, 
päevades 
Allikas: Justiitsministeerium 

Tsiviilasjades 
145, 

haldusasjades 
144, 

üldmenetluse
s 

kriminaalasja
des 243, 

väärteoasjade
s 69 

(2014) 

Tsiviilasjade
s 175, 

haldusasjad
es 175, 

üldmenetlu
se 

kriminaalas
jades 225, 

väärteoasja
des ja 

lihtmenetlu
ses 

kriminaalas
jades 150  

 
Üle 365 
päeva 

menetluses 
olevate 

asjade jääk 
on 

vähenenud 
kõikides 

menetluslii
kides. 

Tsiviilasjade
s 175, 

haldusasjad
es 175, 

üldmenetlu
se 

kriminaalas
jades 225, 

väärteoasja
des ja 

lihtmenetlu
ses 

kriminaalas
jades 150   

 
Üle 365 
päeva 

menetluses 
olevate 

asjade jääk 
on 

vähenenud 
kõikides 

menetluslii
kides. 

Tsiviilasjade
s 175, 

haldusasjad
es 175, 

üldmenetlu
se 

kriminaalas
jades 225, 

väärteoasja
des ja 

lihtmenetlu
ses 

kriminaalas
jades 150  

 
Üle 365 
päeva 

menetluses 
olevate 

asjade jääk 
on 

vähenenud 
kõikides 

menetluslii
kides. 

Tsiviilasjade
s 175, 

haldusasjad
es 175, 

üldmenetlu
se 

kriminaalas
jades 225, 

väärteoasja
des ja 

lihtmenetlu
ses 

kriminaalas
jades 150   

 
Üle 365 
päeva 

menetluses 
olevate 

asjade jääk 
on 

vähenenud 
kõikides 

menetluslii
kides. 

Vägivaldse ründe tagajärjel 
hukkunuid 
Allikas: Justiitsministeerium 

40 
(2014) 

38 37 < 35 < 30 

Kriminaaltulu 
konfiskeerimise maht 
prioriteetsetes kuritegudes 
on võrreldes 2014. a 
tasemega suurenenud 
Allikas: Justiitsministeerium 

selgub 2015 
Suurem kui 

2014.  
aastal 

Suurem kui 
2014.  
aastal 

Suurem kui 
2014.  
aastal 

Suurem kui 
2014.  
aastal 

Alaealise kannatanuga ja 
alaealise kahtlustatavaga 
kriminaalasja kohtueelse 
menetluse pikkus  
Allikas: Justiitsministeerium 

Kannatanuga: 
4,6 kuud; 
Kahtlusta-
tavaga: 2,8 

kuud 
(2014) 

Kannatanug
a: alla 4 kuu 
Kahtlusta-
tavaga: alla 

2,5 kuu 

Kannatanug
a: alla 4 kuu 
Kahtlusta-
tavaga: alla 

2,5 kuu 

Kannatanug
a: alla 3,5 

kuu 
Kahtlusta-
tavaga: alla 

2 kuu 

Kannatanug
a: alla 3,5 

kuu 
Kahtlusta-
tavaga: alla 

2 kuu 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Tallinna vangla, arestimaja, väljasaatmiskeskuse ja taristu rajamine 
(kambertüüpi kinnipidamisasutustele üleminek). 

 Kohtumenetluse kiirendamise reform, sh Tallinna kohtumaja ehitamine 
(kohtumenetluse efektiivistamine ning teenuste kättesaadavuse parandamine).  

 Eradetektiivinduse seaduse eelnõu väljatöötamiskavatsus. 
 Euroopa Nõukogu naistevastase ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise  

konventsiooni (nn Istanbuli konventsioon) ratifitseerimiseks vajalike teenuste 
arendamine, kuriteoohvrite direktiivi rakendamise kindlustamine ja Vägivalla 
ennetamise strateegia 2015-2020 ohvrite abistamist puudutavate tegevuste 
elluviimine. 
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2.9. Siseturvalisus 

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  ja Päästeameti koosseisust üle 50 
aastaseid inimesi keskmiselt 20-25%. 

2013. a uuendasid75 sise- ja justiitsminister valitsuse kuritegevusvastaseid prioriteete 
milleks on alaealiste kuriteod, perevägivald ning organiseeritud ja rasked kuriteod 
(narkomaania, korruptsioon, majandus, inimkaubandus). 

2014. aastal oli kuritegude üldarv 37 787, millest lahendati 19 779 ehk 52,3% 
registreeritud kuritegudest. Kuritegevus langes võrreldes 2013. aastaga 5%, kuid sama 
palju langes ka kuritegude lahendamise arv. Siiski jäi kuritegude lahendamise määr 
2013. aasta taseme lähedale (52,6%).  

Riikliku päästevõrgustiku järgi elab 7% Eesti elanikkonnast abikaugetes piirkondades76, 
mis iseloomustab vajadust elupäästevõimekusega päästeteenuse laiendamiseks. Olukord 
eeldab suuremat kogukonna kaasamist ning kogukondliku politsei- ja päästetöö mudeli 
ümberhindamist.  

2014. aastal jätkati abipolitseinike värbamist. 2014. aastal osales politsei tegevustes 610 
abipolitseinikku, kes tegid kokku 82 655tundi vabatahtlikku tööd (2012. aastal 63 932 
tundi). Lepinguliste merepäästjate MTÜ-de arv ulatus 29-ni (2012. aastal 0). Iseseisvalt 
päästetööl osalemise õigust omavate vabatahtlike päästjate arv kasvas 50%, ulatudes 
1294-ni. 

Kokku oli 2014. aastal ebaseaduslikke piiriületusi 159 (2013. a 208). Vahetult pärast 
ebaseaduslikku piiriületust lahendatud juhtumite arv oli 141 (2013. a 171), 
lahendamata juhtumite arv 18 (2013. a 37).  

2014. aastal ületas välispiiri 6 622 350 isikut. Võrreldes 2013. aastaga langes isikute 
piirületus 18% (2013. aastal – 8 142 176 isikut). Enamik isikute välispiiriületusi toimub 
maismaa piiripunktide kaudu, mis moodustab 67% kõigist isikute piiriületustest, 
järgneb merepiir 25% ja õhupiir 8%. Enim piiriületusi toimub Narva maantee 
piiripunktis, mis moodustab 44% kõigist isikute piiriületustest. 2014. aastal ületas Narva 
maantee piiripunktis piiri 2 889 545 isikut -20% vähem kui 2013. aastal (3 588 883 
isikut). Õhupiiril püsib isikute piiriületuste arv samal tasemel, merepiiril on 2014. aastal 
olnud 145 763 piiriületajat vähem (kruiisilaevade hulk vähenes 2014.aastal – 9%). 
Piiriületajate rahulolu piirkontrolliga ulatus 89,5%-ni.  

Eesmärk ja mõõdikud 

Tagada, et Eesti inimesed tunneksid, et nad elavad vabas ja turvalises ühiskonnas, 
kus igaühe väärtus, kaasatus ja panus kogukonna turvalisusesse loovad ühe 
turvalisima riigi Euroopas. Nutikate, optimaalsete ja mõjusate lahendustega 
parandatakse elukeskkonda, vähendatakse ohtu elule, tervisele, varale ja 
põhiseaduslikule korrale ning tagatakse kiire ja asjatundlik abi. 

Mõõdik Algtase Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Elanike hinnang Eesti 
siseturvalisusele, % 
Allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet  

89 
(2014) 

paraneb paraneb paraneb >91 

Eesti elanike ohutunne, % 33% väheneb väheneb väheneb alla 31% 

                                                        
75 Võrreldes nendega, mis toodud Riigikogu otsusega 09.06.2010 „Kriminaalpoliitika arengusuunad aastani 2018“ 
76 Turvalisuspoliitika 2013 kokkuvõte „Turvalisuspoliitika põhisuundade aastani 2015“ täitmisest 2012. aastal 
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Mõõdik Algtase Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet 

Elanike usaldus Politsei- ja 
Piirivalveameti (PPA), 
Häirekeskuse (HK) ning 
Päästeameti (PÄA) vastu  
Allikas: Politsei- ja 
Piirivalveamet, Päästeamet, 
Häirekeskus. 

PPA: 84%; 
PÄA: 95% 
HK: 89% 
(2014) 

PPA: ≥85% 
PÄA: ≥95% 
HK: ≥90% 

PPA: ≥85% 
PÄA: ≥95% 
HK: ≥90% 

PPA: ≥85% 
PÄA: ≥95% 
HK: ≥90% 

PPA: ≥85% 
PÄA: ≥95% 
HK: ≥90% 

Eesti idapiiri kaetus 
elektroonse ja tehnilise 
valvega, % 
Allikas: PPA 

50% 
(2014) 

paraneb paraneb paraneb 100% 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Idapiiri väljaehitamine. 
 Võimaluste piires jätkatakse Siseministeeriumi valitsemisalas riigikaitse 

arengukava 2013-2022 mittesõjalise osa ja siseturvalisuse arengukava 
elluviimist, suurendatakse keskkriminaalpolitsei võimekust raskete kuritegude 
avastamisel, kaitsepolitsei vastuluurevõimekust ning politsei ja piirivalve 
kiirreageerimisvõimet. 

 Siseturvalisuse tagamiseks vajalike varade planeerimisel minnakse üle 
pikaajalisele elutsüklipõhisele planeerimisele. 

2.10. Teadus- ja hariduspoliitika 

2.10.1. 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 suhtena 
SKP-st 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.   

Teadus- ja arendustegevuse intensiivsus kasvas 0,6%-lt SKP-st 2000. a 1,74%-ni aastal 
2013 (ulatudes paaril vahepealsel aastal isegi üle 2% - 2,34% 2011. a ja 2,16% 2012. a). 
2011. ja 2012. a kõrge kasv saavutati tänu erasektori investeeringute 
kahekordistumisele ning avaliku sektori 22% kasvule. Erasektori kasv oli tingitud 
õlitööstuse uuel väljatöötatud tehnoloogial põhineva tehase käikulaskmisel tehtud TA 
investeeringutest ning olid ühekordse iseloomuga, siis avaliku sektori kasv seostub EL 
meetmete täismahus käivitumisega ning välisvahendite kasvuga. 2013. a toimus 
erasektori mahu ca 30% langus. 

Perioodil 2007-2013 on riigipoolne TA rahastus kasvanud 2007. a tasemelt 79 mln 
eurolt (ligi 0,5% SKPst) aastaks 2013 tasemeni 156,4 mln eurot (üle 0,8% SKPst). 
Vastavalt OECD andmetele on ainult 4 riiki, kus riigipoolne TA rahastamine ulatub 1%-ni 
SKP-st (Island, Korea, Soome, Taani). Eesti on 2013. a andmete järgi pingereas väga 
kõrgel 7. kohal (Saksamaa järel ja Rootsi ees). Eesti ületab oluliselt OECD ja EL keskmisi 
tasemeid (0,7% SKP-st). 

Suurenenud on täistööajaga teadlaste ja inseneride arv 3690-lt (2007) kuni 4407-ni 
(2013), seejuures kõige kiirem on teadlaste ja inseneride arvu kasv olnud 
ettevõtlussektoris 961-lt (2007) kuni 1383-ni (2013). Samuti on kasvanud Eestis 
töötavate välismaa teadlaste arv, moodustades 2013. a 7% teadlaste ja inseneride 
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üldarvust. EL struktuurivahendite toel on uuele tasemele jõudnud Eesti teadusasutuste 
uurimistöö keskkond, seda nii kaasaegsete ruumide kui aparatuuri mõttes – teadustöö 
keskkond ei ole Eestis kunagi varem olnud nii hea ja mõnedki laborid on jõudnud 
maailma tipptasemele väga lähedale. 

ELis on väga erineva TA intensiivsusega riike. Suurim on TA intensiivsus meie naabritel 
Soomel (3,31%) ja Rootsil (3,3%), seevastu EL keskmine on sellest märgatavalt madalam 
(2,02%).  

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 2009. aastal 8,5%; EL 
keskmine 10,9%), patentide arvus, välisdoktorantide osakaalus jms. 

Eesti teadussüsteem paistab teiste riikide seas silma ebatavaliselt kõrge 
projektipõhisusega, mis on küll hea kvaliteedikonkurentsi mehhanism, kuid millel on 
ühtlasi ka mitmeid probleemseid külgi. Projektipõhisus põhjustab suhteliselt suurt 
halduskoormust teadlastele ning asutustele ja raskendab teadusasutuste pikemate 
tegevuseesmärkide seadmist ning võib ohustada teaduse valdkondlikku mitmekesisust. 

Eesti peamised väljakutsed on jätkuvalt innovatsiooni väljundite ning nendest tuleneva 
majandusliku mõju kasvatamine, sh kesk- ja kõrgtehnoloogilise tööstuse ning 
teadmismahukate teenuste tööhõive ja ekspordimahtude tõusuks vajalike teadus-
arendustegevus- ning ettevõtluskeskkonna loomine. 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

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

1,74/0,83 
(2013) 

2,2/1,2 2,4/1,4 2,6/1,6 2,8/1,8 

Koht ELi innovatsiooniliidu 
tulemustabelis 
Allikas: Innovatsiooniliidu 
tulemustabel 

13. 
(2014) 

12. 12. 11. 11. 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Toetatakse täiendavalt teadusasutuste ja ettevõtete koostööd ning luuakse 
motivaatorid erakapitali kaasamiseks teadus- ja arendustegevuse rahastamisse, 
sh suurendatakse rakendusuuringute rahastust majanduse nutika 
spetsialiseerumise toetamiseks. 

 Tugevdatakse riigi rolli teaduse strateegilisel suunamisel ja rakendusuuringute 
tellimisel sotsiaalmajanduslike probleemide lahendamiseks. 

2.10.2. Haridus 

Demograafiline prognoos näitab Eesti rahvastiku vananemist ning noorte osakaalu 
jätkuvat vähenemist. Sündide arvu tõusu tulemusena viimastel aastatel on õpilaste 
koguarv lähiaastatel stabiliseerumas, kuid pikemas perspektiivis näeme tõenäoliselt 
endiselt väikest langustrendi. Lühiajaliselt jääb kutseõppes õppijate arv stabiilseks – 
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kutsekeskhariduses vahemikus 12 000 kuni 14 000 ja kokku 22 000 kuni 24 000 õpilast. 
Hariduslike ja kasvatuslike erivajadustega laste koolide õpilaste arv on viimase kümne 
aastaga vähenenud, riigi hariduslike erivajadustega koolides on arv kahanenud ligi 1000 
õpilast ehk 40%. Seetõttu on olemasolevad koolihooned jäänud liiga suureks. 
Kooliealiste laste arvu vähenemine viimase 16 aasta jooksul umbes 40% võrra ja 
linnastumine ning see, et koolivõrk ei ole kohandunud muutunud laste arvuga, on 
tinginud olukorra, kus koolipidajatel on ebavõrdne võimekus õppe kvaliteedi tagamisel. 
Väikese õpilaste arvuga koolides on raskusi õpetajatele täiskoormuse tagamisega ning 
gümnaasiumides ei ole võimalik pakkuda õpilastele valikuvõimalusi, mis põhjustab 
gümnaasiumiõpilaste liikumist suurlinnade gümnaasiumidesse. Eelnevast tulenevalt 
seisab hariduse valdkonnas ees koolivõrgu korrastamine, et suurendada kvaliteetse ja 
valikuterohke üldhariduse kättesaadavust maapiirkondades ja vähendada keskmine 
pinnakasutuse efektiivsust.  

Kõrghariduses võib prognoosida üliõpilaste arvu kahanemist ca 4% võrra aastas 
perioodil 2015 kuni 2019 (2014/15. õa -  55 214 üliõpilast;  2018/19. õa on 
prognoositud üliõpilaste arvuks 47 300). Kõrghariduses on eesmärgiks suurendada 
kolmanda taseme haridusega 30-34-aastaste inimeste osakaalu 40%ni.  Neljakümne 
protsendi piir ületati 2013. aastal.  

Eesti haridussüsteemi kvaliteedinäitajad on üldiselt kõrged, mida iseloomustavad Eesti 
õpilaste väga head tulemused OECD poolt läbi viidavas PISA uuringus77, kuid siiski on 
haridussüsteemil endiselt väljakutseid. Tänapäeva ühiskond ja majandus ootavad 
inimestelt suuremat ettevõtlikkust ja innovatsiooniteadlikkust. 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. 
2013/14 õppeaastal on noorte õpetajate (kuni 30-aastaste) osakaal sarnaselt eelmisele 
õppeaastale 10,3%, mis on samal tasemel püsinud alates 2011. aastast. Kokku töötas 
üldhariduses 2014/2015 õa alguses 24 224 õpetajat, vanuserühmadest moodustas kõige 
suurema osakaalu õpetajad vanuses 50–59 (29,5% õpetajaskonnast). Endiselt õpetajate 
positsiooni parandamine Eesti jaoks oluline väljakutse. 

Nii varajase koolist väljalangevuse kui ka vaesuse vähendamisel on oluline alushariduse 
ja lastehoiu kvaliteet ning kättesaadavus. ELis on püstitatud eesmärk, et aastaks 2020 
osaleb alushariduses 95% kõigist 4-aastastest kuni kooliminekueas lastest. 2013. a 
osales alushariduses sõltuvalt kasutatavast metoodikast 95,5% (Eesti Statistikaameti e. 
ESA vana metoodika) või 90% (ESA uus metoodika) lastest vanuses 4. a kuni koolini ning 
mõõdiku trend on positiivne.  

Alates 2011. a on haridustee katkestajate, ehk põhihariduse või madalama haridusega 
mitteõppivate noorte (18–24aastased) osakaal olnud alla 11%. 2014. a esialgsete 
Statistikaameti andmete põhjal on vastav näitaja 11,6%. 2013. aastal ületati sihttase 
10% esimest korda, kuid selle aasta põhjal on näha, et tegemist oli kahjuks ühekordse 
muutusega. Olulisem vähenemine toimus 2010. a kui võrdluses 2009. a vähenes 
katkestajate osakaal 2,3-protsendipunkti võrra 11,6%-le. Vähenemine on jätkunud kuni 
aastani 2013, kui haridustee katkestas 9,7% inimestest vaadeldavas vanusegrupis. 
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. Noorel peab olema võimalus kasvada turvalises pere- ja kogukonnas, 
saada hea haridus ning näha tulevikus eneseteostusvõimalusi pakkuvaid ja head 
elukvaliteeti lubavaid töökohti.  
Võrreldes teiste EL riikidega jätkab Eestis suhteliselt väike osakaal põhikooli lõpetajatest 
oma õpinguid kutsehariduse statsionaarses õppes (2014/2015. õa. 27,5%). Elukestva 

                                                        
77 PISA 2012 uuringu tulemused: https://www.innove.ee/pisa2012.   
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õppe strateegias 2020 on seatud sihiks, et 35% põhikooli lõpetajaid jätkaks 
kutsehariduses. 

Samuti on probleemiks see, et pärast põhikooli lõpetamist ei suundu edasi õppima 3,1% 
lõpetanutest ja pärast gümnaasiumi lõpetamist 31,3% lõpetanutest (EHIS-e 2014. a 
andmetel).  Noortele suunatud õppenõustamise ja karjääriteenuste arendamine ja 
teenuste kättesaadavuse parandamine aitab kaasa haridustee jätkajate arvu tõusule nii 
kesk- kui ka kõrghariduse taseme õppes ning  kutseõppe ja rakenduskõrghariduse õppes 
õppijate osakaalu suurendamisele. 

Kui eelnevatel aastatel on täiskasvanute osalemine elukestvas õppes aasta-aastalt 
tõusnud, siis alates 2013. aastast  on see languses. 2013. aastal langes täiskasvanute 
elukestvas õppes osalemise määr 12,9 %lt 12,6%ni. 2014. aastal oli esialgsete andmete 
põhjal täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr langenud 11,5%. Languse põhjusi 
on kindlasti erinevaid, kuid üheks võib pidada erinevate Euroopa Liidu meetmete toel 
toimunud koolituste vähenemist või lõppemist. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Kõigile Eesti inimestele on loodud nende vajadustele ning võimetele vastavad 
õpivõimalused kogu elukaare jooksul, et tagada neile isiksusena väärika 
eneseteostuse võimalused ühiskonnas, töö- ja pereelus. 

Mõõdik 
 

Algtase 
Sihttase 

2016 
Sihttase 

2017 
Sihttase 

2018 
Sihttase 

2019 

Eri- ja kutsealase 
hariduseta täiskasvanute  
(25-64 aastased) osakaal 
Allikas: Statistikaamet 

29,7 
(2014) 

28 27 26 <25,5% 

4-aastaste kuni kooliealiste 
laste osakaal alushariduses 
(%) 
Allikas: Eurostat  

91,7 
(2013) 

92 94 95 95 

Madala haridustasemega 
mitteõppivate 18−24-
aastaste osakaal (%). 
Allikas: Eurostat 

11,678 
(2014) 

 
10,5 <10 <10 <10 

30-aastaste ja nooremate 
õpetajate osakaal (%) 
Allikas: EHIS 

 
10,3 

(2014) 
11,5 12 12,5 12,5 

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

42,479 
(2013) 

40 40 40 40 

25−64-aastaste 
täiskasvanute elukestvas 
õppes osaluse määr (%) 
Allikas: Eurostat 

11,580 
(2014) 

15 16,5 18 19 

Vene õppekeelega põhikooli 
lõpetajate osakaal, kes 
valdavad eesti keelt tasemel 
B1 (%) 
Allikas: HTM 

62,8 
(2014) 

72 76 80 82 

                                                        
78 2014.a. näitaja allikas on Eesti Statistikaamet, kuna Eurostati 2014.a. andmed lähevad ümberarvutamisele. 
79 Statistikaamet korrigeeris seda näitajat (varasemalt oli näitaja 43,7%), kuna keskhariduse järgse keskeriharidusega 
inimeste arv 2000-ndatel oli ülehinnatud. 
80 2014.a. näitaja allikas on Eesti Statistikaamet, kuna Eurostati 2014.a. andmed lähevad ümberarvutamisele 
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Eesti keel teise keelena 
põhikooli lõpueksami  ja 
gümnaasiumi riigieksami 
keskmine sooritustulemus 
Allikas: HTM 

67/72 
(2014) 

70/72 70/73 71/74 73/74 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Gümnaasiumivõrgu korrastamine, tagamaks valikuterohke, kvaliteetne ja 
kättesaadav üldkeskharidus. 

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

 Kutsehariduse korralduse ja õppekavade reformi elluviimine. 
 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe 

pakkumine kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe 
võtmepädevuste parandamiseks.  

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

osalemise toetamine.  
 Vene õppekeelega põhikoolides paremate võimaluste loomine eesti keele oskuse 

omandamiseks iseseisva keelekasutaja tasemel. 

2.11. Kultuur ja sport 

2.11.1. Kultuur 

Kultuuri valdkonnas on oluline tagada kunstide toetamise ning Eesti kultuuri 
tutvustamise kaudu mitmekülgne kultuurielu, vaimse ja materiaalse kultuuripärandi 
säilitamine ja vahendamine. Enamiku näitajate puhul on Eesti elanikud aktiivsemad 
kultuuris osalema ja kultuuriga seonduvaid teenuseid tarbima, kui seda tehakse mujal 
Euroopas81.  

Teatrikultuur on Eestis jätkuvalt tugev ning teatrikülastuste ja lavastuste arv on jäänud 
võrreldes 2012. a praktiliselt samale tasemele - kui 2012. a külastati teatrit 1,14 mln 
korda ja lavastusi oli 487, siis 2013. a külastati teatrit 1,09 mln korda ja lavastusi oli 496. 
2014. a oli teatrikülastuste arv hinnanguliselt 1 mln ja lavastusi üle 400 (ametlikud 
andmed avaldatakse 01.06.2015). 

Muuseumikülastuste arv näitab viimastel aastatel stabiilset tõusutrendi - 2012. aastal 
külastas muuseume 3,04 külastajat, 2013. aastal 3,69 külastajat ning 2014. a samuti 
hinnanguliselt 3,69 mln külastajat (ametlikud andmed avaldatakse 15.05.2015). Paljud 
muuseumid on läbinud uuenduskuuri ning külastajatele pakutakse mitmekesist näituste 
ning ürituste programmi. 

Rahvaraamatukogude laenutuste arv on alates 2012. aastast langenud. 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. 2013. a oli laenutuste arv 11,2 mln ja 2014. a hinnanguliselt 10,6 
mln (ametlikud andmed avaldatakse 25.05.2015). Laenutuste arvu vähenemist on 
mõjutanud nii rahvaarvu vähenemine maakondades kui Eestis tervikuna ja sellest 
tulenevalt ka rahvaraamatukogude arvu kahanemine ning raamatukogude vähenenud 
võimekus raamatuid soetada. 

Kuigi elanike arv väheneb, on rahvakultuuri harrastajate arv endiselt kasvutrendis, mis 

                                                        
81 Eesti piirkondlik areng. 2014. Eesti statistika, Tallinn 2014. 
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on oluline rahvakultuuri säilimise seisukohast82. Võrreldes 2013. a on harrastajate arv 
suurenenud 2492 inimese võrra, 2014. a osales alaliselt tegutsevates kollektiivides 
89 968 harrastajat. Rahvakultuuriharrastajate arvu tõusule on enim kaasa aidanud suur 
huvi 2014. aasta suvel toimunud laulu- ja tantsupeo vastu. Lähiaastatel võib harrastajate 
arv sellest tulenevalt natukene langeda. 

Heas ja rahuldavas seisukorras olevate ehitismälestiste osakaal on jäänud võrreldes 
2013. aastaga praktiliselt samale tasemele – 2013. a 73%, 2014. a 72,51%. Paljud 
avariilises või halvas seisukorras olevad ehitismälestised on korrastatud erinevatest 
allikatest saadud toetuste abil ning mälestiste omanikud leiavad teatud määral ka 
iseseisvalt vahendeid neile kuuluvate ehitismälestiste korrastamiseks. 

2014. aastal esilinastus kinolevis 39 uut eesti filmi: 6 mängufilmi, 6 lühifilmi ja 21 
dokumentaalfilmi. Kokku kogusid esilinastunud filmid 109 839 vaatajat. 2014. aastal oli 
kinokülastusi kokku 2 600 077 ja Eesti filmide turuosa oli 4,73% külastajate üldarvust. 
Edukaim Eesti mängufilm kinolevis oli noortefilm “Nullpunkt”, mis kogus kinodes 43 304 
vaatajat. Dokumentaalfilmidest kogus enim vaatajaid kinolevis Manfred Vainokivi film 
“Riigivargad” – 1661 vaatajat. 2014. a näidati Eesti filme Eesti telekanalites 1100 korral, 
kokku oli üle 12 miljoni vaataja. Rahvusvaheliselt saatis suurim edu mängufilmi 
“Mandariinid” (esilinastus 2013), mis valiti Golden Globe’i ja Ameerika filmiakadeemia 
auhinna viie nominendi hulka võõrkeelse filmi kategoorias. A-klassi 
filmifestivalidel linastusid filmid “Free Range” (Berlinale Forum), “Kirsitubakas” 
(Karlovy Vary East of the West), “Lisa Limone & Maroc Orange” (Annecy) ja “Lendurid 
koduteel” (Annecy). Aasta teise poole suurim läbimurre oli mainekal Toronto 
filmifestivalil, kus esilinastus mängufilm “Risttuules”. 2014. aastal jõudis Hollandi 
kinolevisse “Free Range”. Amsterdamis toimuval IDFA-l linastus film “Riigivargad” 
(keskmise pikkusega filmide võistlusprogrammis), mis näitab eesti dokumentalistika 
läbilöögivõimet ka rahvusvahelisel turul. 

Eestis väljaantavate raamatute ja brošüüride nimetuste arv on 2014. aastal võrreldes 
2013. aastaga kasvanud - 2013. aastal anti välja 3887 uut trükist, millest 3030 
moodustasid eestikeelsed raamatud, 2014. aastal aga 4450 uut trükist, millest 3562 olid 
eestikeelsed. Eesti keelest teistesse keeltesse tõlgitud teoste arv on viimastel aastatel 
stabiilselt kõrge - 2014. aastal tõlgiti teistesse keeltesse 67 teost. 

Muusikavaldkond on nii ettevõtete ja asutuste (ca 1500), valdkonnas töötajate (ca 6000) 
kui ka kontserdikülastuste arvu (ca 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 2014 andmetel 
neljandat aastat järjest maailmas enim esitatud elav helilooja, mitmeid meie 
interpreedid ja kollektiivid teevad regulaarselt koostööd maailma tunnustatuimate 
koostööpartneritega (teiste artistide, kontserdikorraldajate, plaadifirmade, 
muusikakirjastustega). 

Kujutava kunsti valdkond on jõuliselt arenev, kunstiprofessionaalide uus põlvkond 
eesotsas valdkonna juhtidega, arendab edukalt rahvusvahelisi suhteid, kunstituru 
ekspordivõime on oluliselt paranenud, Eesti kunstnikud on rahvusvaheliselt edukad. 
Tänu kunstiteoste tellimise seadusele on tõusnud kunstiteoste arvukus avalikus ruumis. 
Kunstiteemasid teadvustatakse üha laiemalt, näitused on populaarsed. Eesti kunstielu on 
jätkuvalt muudatuste faasis, pea kõigis olulistes asutustes kaasajastatakse 
toimimismudeleid. 

Arhitektuuri loetakse nn „aeglaseks kunstiks“, arhitektuuril on traditsiooni ja väärtuste 
edasikandjana oluline roll. Hea arhitektuur ja avalik ruum mõjutavad otseselt loovust 
väärtustava ühiskonna kujunemist. Eesti nüüdisarhitektuur ja tänapäevane disain on 
meie riigi identiteedi osa: nad aitavad kujundada ja väärtustada Eestit kui hinnatud elu- 
ja tööpaika. Disaini ja arhitektuuri valdkondade jõudsat arengut takistavad siiski 
ettevõtete ja turu väiksus ning ressursside puudumine arendus- ja  eksporttegevuseks. 
Arhitektuuri ja disaini valdkondade tugevdamiseks tuleb analüüsida kompetentside 

                                                        
82 Rahvakultuuriks peetakse pärimuskultuuri, mille alla kuuluvad rahvamuusika ja –tants, samuti teater, folkloor jm 
rahvusliku identiteedi seisukohast olulised tegevused 
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koondamise võimalusi. Ettevõtjate teadlikkus disaini laiemast kasutusvõimalusest on 
madal, mistõttu ei osata disaini kasutamist näha olulise konkurentsieelisena. 
Teadlikkuse tõstmiseks laiema üldsuse seas esitab Kultuuriministeerium Haridus- ja 
Teadusministeeriumile ettepanekud arhitektuuri- ja disainivaldkonna hariduse 
arendamiseks. 

Loomemajanduses on oluline tagada kultuuri- ja loometööstuse areng ning 
sektoriteülese sünergia ja lõimumist soodustavate tegevuste järjepidevus. Tegemist on 
majandussektoriga, mis põhineb individuaalsel ja kollektiivsel loovusel, oskustel ja andel 
ning mis on võimeline looma heaolu ja töökohti intellektuaalse omandi loomise ja 
kasutamise kaudu. Loomemajandusel on majanduslike aspektide kõrval väga oluline roll 
ka regioonide arengus, hariduse kujundamisel, säästliku elukeskkonna loomisel, turismi 
edendamisel ning Eesti maine kujundamisel välisriikides. Loomemajanduse edendamise 
peamine strateegiline siht on Eesti ettevõtete lisandväärtuse suurendamine loova mõtte 
osakaalu kasvatamise kaudu nende poolt müüdavates toodetes ja teenustes. Kultuuri- ja 
loometööstuses on lõppeesmärgiks saavutada võimekus, kus Eesti loomeettevõtted on 
võimelised turutingimustes majanduslikku edu saavutama ilma või vähesema avaliku 
sektori toetusega. Selleks keskendutakse Euroopa Liidu 2014-2020 finantsperioodi 
vahenditest rahastatava loomemajanduse arendamise meetme eesmärgipärasele ja 
tulemuslikule rakendamisele. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Kultuuripoliitika eesmärgiks on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja 
edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi 
kultuurimälu ja luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ning mitmekesise 
kultuuriruumi arenguks ja kultuuris osalemiseks. 

Mõõdik Algtase 
Sihttase 

2016 
Sihttase 

2017 
Sihttase 

2018 
Sihttase 

2019 

Teatrikülastuste (mln) ja 
lavastuste arv Eestis 
Allikas:  Eesti Teatri Agentuur 

1 ,09 
496 

(2013) 

1 
450 

1 
465 

1 
465 

1 
465 

Muuseumikülastuste arv 
(mln) 
Allikas: Statistikaamet 

3,69 
(2013) 

3,6 3,6 3,6 3,6 

Rahvaraamatukogude 
laenutuste arv (mln) 
Allikas: Statistikaamet 

11,2 
(2013) 

10 10 10 10 

Rahvakultuuri-harrastajate 
arv 
Allikas: Rahvakultuuri 
Keskuse andmekogu 

89 968 
(2014) 

85 000 85 000 85 000 85 000 

Heas ja rahuldavas 
seisukorras olevate 
ehitismälestiste osakaal 
(%) 
Allikas: Muinsuskaitseamet 

72,51 
(2014) 

73 75 75 75 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Kunstide alase huvihariduse regionaalselt ja majanduslikult kõigile elanikkonna 
gruppidele piisavalt kättesaadavaks tegemine, et tagada uute loojate pealekasv ja 
kunstiteadliku ning haritud publiku olemasolu. 

 Loomemajanduse arenguks soodsate tingimuste loomine. 
 Kultuuripärandi koordineeritud massdigiteerimine ja digitaalsena 

kättesaadavaks tegemine. 
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 Uue säilituseksemplaride seaduse koostamine. Rahvusraamatukogu arendab 
välja säilituseksemplaride 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. 

 Uue muinsuskaitseseaduse koostamine, mille tulemusel kasvab mälestiste 
omanike ja avalikkuse motivatsioon kultuuripärandit hoida ja hooldada. 

 Kultuuriministeeriumi haldusala muuseumidevõrgustiku ümberkorraldamise 
jätkamine. 

2.11.2. Sport 

Rahvatervise edendamiseks tuleb ennekõike luua kehalist aktiivsust soodustav keskkond 
ja toetav infrastruktuur. Sportimisvõimaluste kättesaadavus on viimastel aastatel 
paranenud.   

Eesti Spordiregistri (ESR) andmetel on Eestis 05.01.2015. aasta seisuga 3 450 
kutsetunnistusega treenerit ning 2330 spordiorganisatsiooni: 2130 spordiklubi, 117 
spordiühendust, 63 spordialaliitu, 19 maakonna ja linna spordiliitu ja 1 rahvuslik 
olümpiakomitee. Lisaks on EHIS-es registreeritud veel ka 343 spordikooli (EHIS-es 
kinnitatud spordi valdkonna õppekava omavad huvikoolid). Harrastajate arv on 
viimastel aastatel Eestis kasvanud. Spordiklubidesse kuulub 31.12.2013. aasta seisuga 
142 888 spordiharrastajat (ca 10 % elanikkonnast), sh 81 057 kuni 19-aastased noored. 
ESR andmetel on 2015. aasta alguses Eestis ligikaudu 2 600 spordiobjekti ja 
liikumispaika.  

Liikumisharrastusega tegeleb regulaarselt (minimaalselt 2 x nädalas a 30 min) 2014. 
aasta Tervise Arengu Instituudi andmetel 36,7% 16-64 aastaste vanusegrupist (2012 – 
35,6%). Eurobaromeetri andmetel, milles mõõdetakse võrreldava metoodika alusel 
liikumisharrastust Euroopa Liidus tervikuna, tegeles Eestis 2013. aastal regulaarselt 
spordiga 39% elanikest, mis andis Euroopa Liidu riikide seas 13. koha. Rootsis, Taanis ja 
Soomes tegeles regulaarselt spordiga vastavalt 70%, 68% ja 66% elanikest.  

Eesti on olnud edukas rahvusvaheliste suurvõistluste korraldaja. Viimastel aastatel on 
Eestis toimunud järgmised võistlused: tõstmise juuniorite EM 2013, korvpalli U20 EM 
finaalturniir 2013, kergejõustiku U20 EM 2012 ning iluuisutamine EM 2010. 2015. 
aastaks anti Eestile korraldamisõigus järgmisteks võistlusteks: kergejõustiku U23 EM, 
jalgratta maanteesõidu EM, laskesuusatamise EM, iluuisutamise juuniorite MM ning 
2016. aastal toimub Eestis laskmise juunioride EM, rühmavõimlemise EM ja veemoto 
MM. Eesti sportlased võidavad rahvusvahelistelt tiitlivõistlustelt keskmiselt üle 100 
medali aastas (2014 – 138, 2013 – 132, 2012 – 125, 2011 – 126), millest umbes 10% on 
klassikaliste olümpiaalade medalid.  

Eesmärk ja mõõdikud: 

Liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, 
rikka elukeskkonna loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel. 

Mõõdik 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Liikumisharrastusega 
regulaarselt tegelevate 
inimeste osakaal 16-64-
aastaste vanusgrupis, % 
Allikas: Eesti Tervisearengu 
Instituut (Eesti täiskasvanud 
rahvastiku tervisekäitumise 

36,7 
(2014) 

45 
Andmeid ei 

avaldata 
46 

 
 
 

Andmeid ei 
avaldata 
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uuring) 

Spordiklubides sporti 
harrastavate noorte (kuni 
19-aastased) osakaal kogu 
vanusegrupist, % 
Allikas: Eesti Spordiregister 

29,9 
(2013) 

30 
 

30,5 
 

31 
 

 
 

31,5 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

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

 Laste ja noortega tegelevate treenerite tööjõukulude toetussüsteemi 
järjepidevuse tagamine eesmärgiga tagada treeneritele sotsiaalsed garantiid, 
parandada spordiklubide majanduslikku olukorda, tõsta seal töötavate treenerite 
motivatsiooni, parandada lastele ja noortele suunatud treeningtööd, tuua rohkem 
noori ja lapsi spordi juurde, vähendada ohtu, et spordiklubid lõpetavad tegevuse. 

 SA Tehvandi Spordikeskuse (sh Kääriku Spordikeskus) arendamine tippspordi 
arenduskeskusena, kus on tagatud nii tipptasemel võistlus- kui 
treeningtingimused. 

2.12. Eesti keel ja eestlus 

Rahvuse säilimise seisukohast on oluline tagada eesti keele jätkuvus ja areng. Eesti 
statistikaameti andmetel on eestlaste osatähtsus rahvastikus kasvanud 61 protsendilt 
(1990) 69 protsendini (2014), kuid eestlaste absoluutarv kahaneb aasta-aastalt (sama 
perioodi jooksul on see vähenenud 6%). Eesti keelt esimese koduse keelena rääkijate 
osakaal eestlastest on Eesti Tööjõu-uuringu andmetel olnud stabiilselt veidi üle 97%.  

Kuna eesti keelt emakeelena rääkijate arv väheneb ning eesti keelt võõrkeelena rääkijate 
arv suureneb, on oluline tagada eesti keele õpetamise kvaliteet mõlemale grupile,  eesti 
keele oskamatus on oluline tegur haridusest ja tööturult kõrvale jäämisel. Mitte-eestlaste 
riigikeele oskusega on suurimad probleemid maakondades, kus mitte-eestlaste osakaal 
elanikkonnast on suurim. Riigikeele oskuseta elanikud moodustavad elanikkonnast 
olulise osa Harjumaal (12%), Tallinnas (20%), Ida-Virumaal (59%), Valgamaal (8%). 
Kõigis maakondades, kus elab mitte-eestlasi, on nende hõivemäär madalam kui 
eestlastel.83 

Eesti keele tasemeeksami (tasemed A2-C1) sooritanute osakaalus on võrreldes eelnevate 
aastatega indikaatori järjepidevale kasvule 2014. a näha indikaatori langustrendi. 
Eksamil käinutest sooritas 2014. a eksami 51% (2013. a 53,9%). Aktiivse eesti keele 
oskuseta mitte-eestlaste osakaal elanikkonnas väheneb aeglaselt, madal riigikeele 
oskuse tase nõrgendab mitte-eestlaste positsiooni tööturul ja takistab karjääri. Samuti 
on väljakutseks kvalifitseeritud eesti keele õpetajate vähenemine, kuna õpetajate 
juurdekasv ei ole piisav84, ka õppijate motivatsioon on endiselt madal.  

Üheks viimaste aastate probleemideks eesti keele kasutuse puhul on kujunenud 
inglisekeelestumine ja eesti keele kasutusvaldkondade vähenemine. Inglise keele surve 
tõttu on langenud eesti keele kasutus mitmetes valdkondades (nt majandus, 
kõrgharidus, teadus, IKT jt). Selleni viib mugavus kasutada mingit teist keelt (peamiselt 
inglise keelt), kus kogu terminoloogia on olemas. 

Eesti keele õpetamist üldhariduskoolides kajastavad gümnaasiumi 
lõpueksamitulemused, mis on viimastel aastatel olnud üsna stabiilsed, siiski võib alates 
2013. a täheldada väikest langust. Alates 2011. aastast rakendus eestikeelsele 

                                                        
83 Praxis 2014„Täiskasvanuhariduse prioriteetsed sihtrühmad maakonniti“  
84 Aastatel 2008/09.–2013/14. eesti keele kui teise keele õpetaja / võõrkeeleõpetaja eriala lõpetanutest õpetavad 
2014/15. õppeaastal üldhariduskoolides vaid umbes pooled. Nende hulk, kes vaatlusalusel perioodil üldse õpetajana 
tööle läksid, on vaid veidi suurem. 



 

 

48 

 

aineõppele ülemineku kava gümnaasiumis ning alates 2014 on gümnaasiumiastmes 
valdavaks õppekeeleks eesti keel. Põhikooliastmes on suurenenud  eestikeelses õppes ja 
keelekümbluses osalevate eesti keelest erineva emakeelega õpilaste osatähtsus, 2014 
2015 õa õppis nii 25,8 eesti keelest erineva emakeelega noortest  (2005/2006 17,3%). 

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, Eesti keelt õpetab väljaspool Eestit u 
100 õpetajat ja 50 lektorit.  Lisaks akadeemilisele õppele toetatakse keeleõpet eestlaste 
kogukondades mitmetes riikides asuvates üldharidus- ja pühapäevakoolides, seltsides, 
lasteaedades, mudilasringides ning keelekursustel. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Tagada eesti keele kestmine ja areng kõigis eluvaldkondades. 

Mõõdik 

Algtase 
Sihttase 

2016 

Sihttase 
2017 

 
 

Sihttase 
2018 

 
 

Sihttase 
2019 

 
 

Keskhariduse omandanud 
noorte emakeele (alates 
2014. aastast eesti keele) 
oskus (gümnaasiumi 
lõpueksami keskmine 
hinne), punkti (maksimum 
100) 
Allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium 

62 
(2014) 

>58 >58 >58 >58 

Eesti keele õppes ja 
päevadel Eestis ja välismaal 
osalevate väliseestlaste arv 
Allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium 

3350 
(2014) 

3700 4300 4500 >5250 

Eesti keele tasemeeksami 
(tasemed A2-C1) 
sooritanute osakaal, % 
Allikas: Haridus- ja 
Teadusministeerium  

 
51,5 

(2014) 
54 54 54 55 

Eesti keelt emakeelena 
mitte rääkivate 
ühiskonnaliikmete 
enesehinnangulise aktiivse 
eesti keele oskus (%) 
Allikas: Eesti Integratsiooni 
Monitooring (EIM)85 

36 
(2011) 

- 38 - 38 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Üleminek rahvusvaheliselt tunnustatud võõrkeele riigieksamitele. 
 Keelekümblusprogrammide jätkamine ja laiendamine.  
 Eesti keele terminoloogia andmebaaside arendamine ja täiendamine. 
 Eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanute keeleõppe arendamine. 

2.13. Kodakondsuspoliitika ja lõimumine 

Ühiskonna sidususe suurendamine ning eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste 
kaasamine ja lõimumine ühiskonnaellu muutub nii riigi stabiilsuse, majanduse 

                                                        
85 Integratsiooni monitooringut viiakse läbi iga kolme aasta tagant.  
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kasvupotentsiaali kui ka ühiskonna heaolu seisukohast üha olulisemaks. Eesti 
Integratsiooni monitooringu 2011 andmetel ei tunne eesti keelt teise keelena 
kõnelevatest elanikest 39% ennast Eesti ühiskonda lõimununa ja on madala 
kodanikuidentiteediga. Rahvustevahelised kontaktid Eestis on tihenenud, kuid ometi ei 
puutu 45% eestlastest ühe kuu jooksul teiste rahvusrühmade esindajatega üldse kokku 
ning 27% väidab, et nende lähemas tutvusringkonnas pole teisest rahvusest inimesi. 

Kasvamas on uussisserändajate86 hulk, kes vajavad tuge ühiskonnas kohanemiseks ja 
lõimumiseks, tööturule sisenemiseks ja laiemaks ühiskondlikuks aktiivsuseks. 
Rahvusvahelised uuringud osutavad sisserändajate hulgas valitsevale kõrgemale 
tööpuudusele87, mis on levinum pererändega saabunute hulgas, ning viitavad ohule, et 
uussisserändajad võivad vaatamata pikemaajalisele riigis viibimisele jääda ühiskonnaga 
väheseotuks. Kohanemise ja lõimumise tagamiseks on oluline, et Eesti ühiskond oleks 
nimetatud gruppide suhtes salliv ja tolerantne, mis eeldab avatud hoiakute süsteemset 
kujundamist ühiskonnas. 

Eesti keelt mitte emakeelena kõnelevate inimeste erinevad statistilised näitajad on olnud 
halvemad, kui eesti keelt emakeelena kõnelevatel inimestel. Näiteks tööhõive lõhe 
eestlaste ja teisest rahvusest elanike vahel on suurenenud 2,9 protsendipunkti võrra. 
Eestlaste tööhõive määr suurenes võrreldes 2013. aastaga 1,8 protsendipunkti võrra 
64,8%-ni, samal ajal kui teisest rahvusest elanike tööhõive määr vähenes pea ühe 
protsendipunkti võrra 59,2%-ni. Samas töötuse määr on langenud tervikuna nii eestlaste 
kui ka muude rahvuste hulgas, kusjuures teiste rahvuste töötuse määr on langenud 
suuremal määral kui eestlastel. Töötuse lõhe eestlaste ja muust rahvusest elanike seas 
on vähenenud 1,3 protsendipunkti võrra. Endiselt on aga madalam teistest rahvustest 
inimeste osalemine elukestvas õppes, olles 2013. aastal viimaste aastate madalaim 
(8,3%). Ühiskonnaelus aktiivse ja tulemusliku osaluse ning lõimumist toetavate 
väärtushoiakute leviku ja kinnistumise jaoks on vajalik parandada eesti keelt 
emakeelena mitte rääkivate püsielanike ja uussisserändajate riigikeeleoskust, toetada 
nende kohanemist ja teadlikkust kodakondsuse omandamise võimalustest.  

Eesti koos Lätiga eristub teistest ELi liikmesriikidest vene keelt peamise suhtluskeelena 
kasutava Vene Föderatsiooni ja määratlemata kodakondsusega elanike suure osakaalu 
poolest88. 2014. aastal sai naturalisatsiooni korras Eesti kodakondsuse 1611 inimest89  
ning määratlemata kodakondsusega inimeste arv vähenes 3164 inimese võrra. 
Määratlemata kodakondsusega isikute arv oli 2013 aastal 91 216 ja 2014. a 88 052.90 
Samas väheneb määratlemata kodakondsusega isikute keskmise vanuse suurenedes 
nende suutlikkus sooritada edukalt kodakondsuse omandamiseks vajalikku eesti keele 
tasemeeksamit.   

Lõimumisprotsessis on oluline roll ka haridussüsteemil. Gümnaasiumiastmes on alates 
2013. aastast kõik senised vene õppekeelega koolid läinud üle eestikeelsele aineõppele, 
2014. aastal algas üleminek eestikeelsele õppele kutsehariduses. 2014. aastal vähenes 
eesti keel teise keelena põhikooli lõpueksami keskmine sooritustulemus 63,1 punktini 
(2013. a baastase 68 punti). Eesti keelest erineva emakeelega õpilaste 2014. aasta 
gümnaasiumi riigieksami keskmine sooritustulemus kasvas 72,8 punktini (2013. aasta 
baastase oli 69 punkti).    

Ühiskonna sidususe ja julgeoleku aspektist on tähtis ühise inforuumi olemasolu Eestis. 
Jätkuvalt on vajalik 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 

                                                        
86 Sh ka potentsiaalselt regionaalsete kriiside tõttu rahvusvahelise kaitse saajate hulk.   
87 International Organisation for Migration (IOM) 2011.   
88 Eurostat 
89 Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni korras omandanud inimeste arv on  PPA andmetel seisuga 01.01.2015 
158 000 inimest.  
90 PPA andmed.  
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Eesti ühiskond on lõimunud ja sotsiaalselt sidus, erineva keele- ja 
kultuuritaustaga inimesed osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ja jagavad 
demokraatlikke väärtusi. 

Mõõdik Algtase Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 
 
 

Sihttase 
2018 
 
 

Sihttase 
2019 
 
 

Lõimumismonitooringu 
põhjal tugeva või pigem 
tugeva riigiidentiteediga 
isikute osakaal teistest 
rahvustest isikute hulgast 
Allikas: Eesti Integratsiooni 
Monitooring (EIM) 

indikaatorit 
hakatakse 

seirama 
alates 2015. 

aastast 

- 
määratle-

takse 2015 
- - 

Lõimumismonitooringu 
põhjal end Eesti rahva 
hulka 
kuuluvaks pidavate isikute 
osakaal nii kõikide 
ühiskonnaliikmete hulgast 
kui ka teistest rahvustest 
isikute hulgast 
Allikas: Eesti Integratsiooni 
Monitooring (EIM) 

 
 

kõik: 76%; 
teised 

rahvused: 
55% 

(2011) 

- 

kõik: 77%; 
teised 

rahvused: 
58% 

- 
 

kõik: 77%; 
teised 

rahvused: 
58% 

Määratlemata 
kodakondsusega isikute 
arv. 
Allikas: Politsei- ja 
piirivalveamet ( PPA) 

88 052 
(2014) 

87 000 86 000 83 000 82 000 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Eesti Rahvusringhäälingu venekeelse telekanali käivitamine ja kvaliteetse 
tegevuse tagamine (sh venekeelsete väljundkanalite kompleksne ristmeediaalane 
arendamine), et kaasata paremini muukeelseid elanikke Eesti ühiskonda 

 Paindlike ja praktilistele tegevustele suunatud lõimumist toetavate teenuste 
väljakujundamine, s.h. kultuurilise kümbluse väljaarendamine, mis toetab 
keeleõpet ja lõimumisele suunatud tegevusi kultuuriasutustes.  

 Uussisserändajatele suunatud kohanemist soodustavate tugiteenuste 
arendamine, sh infoplatvormi ja selle tugiteenuste väljatöötamine ja 
rakendamine, kohanemiskoolituste väljatöötamine, piloteerimine ja rakendamine 
ning tugivõrgustike kontseptsiooni väljatöötamine ja rakendamine. 

 Avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonide liikmete riigikeele omandamise 
toetamine, eesti keele omandamiseks vajaliku õpikeskkonna toetamine (sh 
digitaalne õppevara, õpetajate ning koolijuhtide koolitus jms) üld- ja 
kutsehariduses. 

2.14. Keskkond 

Puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamiseks on üks olulisemaid 
tegevusi ressursitõhususe saavutamine. Keskkonna infrastruktuuri (eelkõige puhta 
joogiveega varustamine, reoveetöötlus ning olme- ja tööstusjäätmete käitlus) kõrval on 
juba üha enam hakatud rõhku panema taastuvale energiale, rohelisele transpordile ja 
rohelisele majandusele. Majanduse ressursitootlikkus on madal (2013. a ELis 
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tagantpoolt 3. kolmas koht)91 ning majandusarenguga suurenevad jätkuvalt selgelt 
loodusressursside (sh põlevkivi ja ehitusmaavarad) kasutus, jäätmeteke ja negatiivsed 
keskkonnamõjud.  

Eesti majandus on inimese kohta üks EL süsinikumahukamaid ning ambitsioonika 
rahvusvahelise ja EL kliimapoliitika tingimustes seab see ohtu riigi konkurentsivõime. 
Samas efektiivselt toimiva ja soovitud signaale edastava EL kasvuhoonegaaside lubatud 
heitkogustega kauplemisesüsteemi ning põlevkivitööstuses planeeritud investeeringute 
elluviimise tulemusena võib prognoosida elektri tootmise portfelli keskmise CO2 
sisalduse langemist tasemele 400-450 g/kWh (2012. aastal 890 g/kWh koos 
summaarsete võrgukadudega), millele vastab summaarne õhku paisatud CO2 kogus ca 
4,5 mln tonni aastas (2012. aastal ca 12 mln tonni). 

Positiivsena kasvas 2014. aastal jäätmete taaskasutuse määr 59 protsendini, kuid kasv 
on suuresti tingitud põlevkivijäätmete kasutamisest suletud prügilate korrastamistöödel 
ja tegemist on ajutise taaskasutusvõimalusega. Samal ajal ei ole põlevkivijäätmete 
osakaal jäätmetekkes oluliselt langenud. Muude jäätmeliikide puhul aitab arendatav 
kogumistaristu kaasa kvaliteetse toorme kogumisele ning ka erasektor tunneb 
valdkonna vastu järjest kasvavat huvi. Kogutud olmejäätmete taaskasutusel on alates 
2013. aastast suur tähtsus jäätmete masspõletusel ja mehaanilis-bioloogilisel 
töötlemisel ning jäätmekütuse tootmisel. Selle tulemusena on oluliselt vähenenud 
jäätmete ladestamine tavajäätmete prügilatesse. 2013. aastal ladestati vaid ca 14% 
segaolmejäätmetest ning 2014. a prognoosi kohaselt 6%. Jäätmete taaskasutusel tuleb 
aga suuremat tähelepanu pöörata jäätmete ringlussevõtule ja selle eelduseks olevale 
efektiivselt toimivale olmejäätmete kogumistaristule. Olmejäätmetest võeti 2013. aastal 
(2011-2013 on kasv olnud vaid 4,5%) ringlusse 31,2% ning 2020. aastaks tuleb 
saavutada minimaalselt 50%-line ringlussevõtu tase. 2015. aasta lõpu seisuga on suletud 
ja korrastatud kõik keskkonnanõuetele mittevastavad prügilad. 

Veemajanduses on jätkuvalt oluline elanikele ja ettevõtetele nõuetele vastava joogivee 
kindlustamise ja reovee puhastamise tagamise toetamine. 2014. aastal sai ühisveevärgist 
nõuetele vastavat joogivett 97% tarbijatest. Ülejäänud elanikkond sai vee 
individuaalsetest puur- ja salvkaevudest.92 Nõuetele vastavate üle 2000 ie koormusega 
reoveekogumisalade osakaal oli 2014. aastal prognoosi kohaselt 75%. Üle 2000 
inimekvivalendi reostuskoormusega reoveekogumis-aladel nõuetekohaselt töötavate 
reoveepuhastite osakaal oli 2014. aastal 90%. Amortiseerunud reoveesüsteemidest 
satub reovesi pinna- ja põhjavette, põhjustades Läänemere ja siseveekogude 
eutrofeerumist. Eestis on ka jätkuvalt riikliku tähtsuse ja suure negatiivse 
keskkonnamõjuga korrastamata jääkreostusobjekte, mis reostavad põhjavett. 
Läänemerd ohustab ka laevaliiklus, mis on üks intensiivsemaid maailmas ning kasvab 
jätkuvalt seoses Venemaa suurte kaubasadamate arendamisega. Ligikaudu 62% Eesti 
pinnaveest on heas seisundis, ülejäänud veekogude osas on vaja rakendada meetmeid 
nende olukorra parandamiseks. Põhjaveekogumitest ei olnud heas seisundis 
Ordoviitsiumi Ida-Viru põlevkivibasseini põhjaveekogum. Eesti peamise joogiveeallika – 
põhjavee – üldseisundi võib samas lugeda heaks. 

Looduskaitses tähtsustatakse üha enam ökosüsteemide terviklikku kaitset. Eesti 
territooriumist on oluline osa kaitse- ja hoiualade all: 18,4% (2014. a) maismaast ja 
27,4% merealadest93. Eestis on EL-i ohustatud elupaigatüüpe 60 ja 99 liiki, millest 
soodsas seisundis on vaid 52% elupaigatüüpidest ja 54% liikidest, ebapiisavas seisundis 
vastavalt 45% ja 27%, halvas 3% ja 8% ning 11% liigi seisund on teadmata. Probleemiks 
on oluliste liikide populatsioonide ja nende elupaikade jätkuv killustumine ja hävimine, 
mistõttu väheneb üldine elurikkus, majanduse ja keskkonna jätkusuutlikkus ning 
ökosüsteemiteenuste kvaliteet ja kvantiteet. 

Eesti metsade pindala on viimase poolsajandi jooksul suurenenud 2 ja tagavara 2,5 
korda. Eesti metsad jaotuvad vanuse poolest ebaühtlaselt ning keskmisest enam on 

                                                        
91 Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc100&plugin=1.  
92 

Keskkonnaministeerium. 
93 Üleriigiline planeering Eesti 2030+. 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdpc100&plugin=1
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küpseid, küpsusvanuse ületanud ja 20 aasta jooksul valmivaid puistusid. Metsanduse 
arengukava aastani 2020 kohaselt on metsasektori pikaajaliselt jätkusuutlikuks 
eesmärgiks saavutada raie mahuks 12–15 miljonit m3 aastas. Aastal 2013 oli raiemaht ca 
8-9 miljonit 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 juurdekasv ehk 
süsinikusidumine väheneb vanuse kasvades pöördumatult. 

Eesmärk ja mõõdikud 

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

Indikaator 
Algtase 

Sihttase 
2016 

Sihttase 
2017 

Sihttase 
2018 

Sihttase 
2019 

Reostusõnnetusele 
reageerimise suutlikkus 
merel 24 tunni jooksul, km² 
Allikas: Siseministeerium 

2,4 
(2014) 

2,4 2,4 2,4 2,4 

Kasvuhoonegaaside 
summaarne heitkogus 
kauplemissüsteemivälistes 
sektorites, mln tonni CO2 
ekvivalenti. 
Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

5,86 
(2013) 

6,37 6,39 6,42 6,44 

Tarbijate osakaal, kes saab 
ühisveevärgist nõuetele 
vastavat joogivett, % 
Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

97 
(2014) 

99 100 100 100 

Olmejäätmete 
taaskasutamise osakaal kogu 
jäätmetekkes, % 
Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

59 
(2014) 

39 42 45 48 

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

18,4 
(2014) 

Vähemalt 
18,4 

Vähemalt 
18,4 

Vähemalt 
18,4 

Vähemalt 
18,4 

Üle 2000 inimekvivalendi 
reostuskoormusega 
reoveekogumisaladel 
nõuetekohaselt töötavate 
reoveepuhastite osakaal, % 
Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

90 
(2014) 

100 100 100 100 

Materjalitootlikkus: SKP ja 
kodumaise toormekasutuse 
suhe, (eur/kg) 
Allikas: Eurostat 

0,42 
(2013) 

0,43 0,44 0,45 0,46 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Ettevõtete ressursitõhususe toetamine ja ettevõtete ressursi- ja energiajuhtimise 
alase teadlikkuse tõstmine. 

 Kasvuhoonegaaside heitkoguste kauplemissüsteemist välja jäävate sektorite 
heitkogustega kauplemine. 
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 Tervikliku maavarade kasutuse poliitika kujundamine (sh maapõue strateegia 
koostamine). 

 Kliimamuutustega kohanemise ja kliimamuutuste mõjude leevendamise 
tervikliku poliitika kujundamine (sh Kliimamuutuste mõjuga kohanemise 
arengukava aastani 2030 ja Kliimapoliitika põhialuste aastani 2050 koostamine). 

 Looduskaitseliste piirangute kompenseerimise poliitika kujundamine. 
 Jäätmete taaskasutamise ja lõppkäitlemise teenuse pakkumise võimaldamine 

avatud konkurentsi tingimustes. 
 Keskkonnatasu määrade kehtestamisel ühiskonnale tekitatava kahju (väliskulu) 

arvestamine. 
 Keskkonnaministeeriumi ning selle haldusala asutuste ja teenuste koondamine 

uude liginullenergia puithoonesse. 
 Pinna- ja põhjavee kaitseks olemasoleva nitraaditundliku ala laiendamine. 
 Riigi maareservi poliitika kujundamine.  

2.15. Põllumajandus ja kalandus 

Põllumajandusel on kandev roll elanike toiduainetega varustamisel, maapiirkondade 
ettevõtluses ning kultuurmaastiku kujundamisel. 

2013. aasta põllumajanduse struktuuriuuringu tulemuste põhjal oli Eestis 19 200 
põllumajanduslikku majapidamist, kellest ligi 1000 suuremat tootjat annavad üle 
kolmveerandi põllumajandustoodangust. 2010–2013  vähenes põllumajanduslike 
majapidamiste arv 2%. Eestis on tekkinud olukord, kus maaomanikud lõpetavad küll 
põllumajandustootmise, kuid oma maa väljarentimise asemel eelistavad ise tegelda PRIA 
poolt toetatava püsirohumaa hooldusniitmisega. Kolme viimase aastaga on lisandunud 
ligi 1000 hooldusniitjat, kuid samal ajal on ka suuremate tootjate arv kasvanud. 

Põllumajanduslike majapidamiste kasutatava põllumajandusmaa pind on aastatel 2010–
2013 jätkanud kasvu, suurenenud 17 000 ha võrra ja jõudnud 2013. aastaks ligi 958 000 
hektarini (ha). Suurem osa kasvust on tulnud majapidamiste valduses oleva kasutamata 
põllumajandusmaa kasutuselevõtust. Kuigi kasutamata põllumajandusmaa on kolme 
aastaga vähenenud poole võrra, on seda ikka veel üle 13 300 ha ja lisaks on kasutamata 
põllumajandusmaad ka väljaspool tegutsevaid majapidamisi. Seega on kasutatava 
põllumajandusmaa lisandumiseks veel kasvuruumi, kuid oma mõju võivad avaldada nii 
turusituatsioon kui ka hooldusniitmisele planeeritavad piirangud.  
Eesti on üks ELi paremini põllumajandusmaaga varustatud riike – 0,7094 ha ühe elaniku 
kohta (nt Iirimaal 1,10 ha, Leedus 0,91 ha, Lätis 0,88 ha, kuid Prantsusmaal 0,43 ha, 
Soomes 0,42 ha, Rootsis 0,32 ha, Saksamaal 0,20 ha).  Statistikaameti andmetel oli Eestis 
2013. aastal üle kolmandiku kasutatavast põllumajandusmaast kasutuses rohumaade ja 
söödakultuuride kasvatamiseks, kolmandikul maast kasvatati teravilja. 2014. aastal oli 
Eestis mahepõllumajandussaaduste tootjaid kokku 1542 (vähenemine võrreldes 2013. 
aastaga 0,7%) ja mahepõllumajandusmaad 158,1 tuhat ha (suurenemine 3%), millest 
73% moodustab rohumaa. Mahepõllumajandusmaa koos üleminekuajal oleva maaga 
moodustab 16,4% Eestis kasutatavast põllumajandusmaast. EL 27 liikmesriigi keskmine 
tase oli 2012. aastal 5,8%95.  

Eesti on üks Euroopa metsasemaid maid. Kuigi üle poole Eesti maismaast moodustab 
metsamaa (u 2,2 mln ha), on metsandussektori osatähtsus SKP-st vaid 1% ringis. Eesti 
taasiseseisvumisega kaasnenud metsavarude intensiivsem kasutamine lühiajalise 
kasumi saamise eesmärgil on asendunud metsaomanike huvi kasvuga metsade 
pikaajalise kasutamise osas. Aasta-aastalt on suurenenud erametsades tehtud 

                                                        
94 2010. aasta Põllumajanduslike majapidamiste struktuuriuuringus märgitud kogu kasutatava põllumajandusmaa ja 
2012.a 1. jaanuari seisuga rahvaarvu suhe (Eurostati andmed). 2013. aastal oli Eestis põllumajandusmaa suurus ühe 
elaniku kohta 0,73ha. Seda ei ole aga võimalik teiste riikide 2013. aasta vastava näitajaga võrrelda, kuna Eurostati 
andmebaasis ei ole neid veel avaldatud. 
95 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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metsauuendustööde mahud. Samas on valdkonnas teravnenud sotsiaalsed probleemid – 
väheneb tööhõive ning kvalifitseeritud tööjõu kättesaadavus. Selleks, et muuta metsade 
majandamine tulemusrikkamaks, on oluliselt vaja parandada metsandussektori 
konkurentsivõimet ja soodustada metsade heaperemehelikku majandamist.  

2013. aastal oli tööhõive määr maapiirkonnas 60%. 2010. aastaga võrreldes on 2013. 
aastal keskmine tööhõive määr suurenenud 7,6 protsendipunkti. 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%.  

Taimekasvatussaaduste osatähtsus moodustas 2014. a esialgse hinnangu kohaselt 46% 
põllumajandustoodangu väärtusest (2013. a. võrreldes vähenes 5%). Teravilja saagikus 
on Eestis võrreldes teiste liikmesriikidega väga madal. Statistikaameti esialgsete 
andmete põhjal oli küll Eestis 2014. a teravilja keskmine saagikus rekordiliselt 3,7 t/ha 
(2013. a. 3,1 t/ha), kuid viimase 10 aasta keskmine näitaja on ikkagi vaid 2,9 t/ha.  Eesti 
suudab oma 300 tuhande ha suuruse teravilja kasvupinnaga tagada siseriikliku 
tarbimise vajaduse, mis on ca 700 tuhat tonni. 2013. a oli maheteravilja osakaal teravilja 
kogusaagis 3,4%, kartuli mahetoodangu osakaal oli 1,7%, köögiviljal 0,9% ning 
puuviljadel-ja marjadel 9%. 

Avamaaköögiviljade saagikus sõltub suurel määral kasvuaegsetest 
ilmastikutingimustest, mistõttu võivad saagid aastate lõikes küllaltki palju varieeruda. 
Avamaaköögivilja kogusaak oli 2014. aasta esialgsetel andmetel 55,5 tuhat tonni, mida 
on 18% vähem kui aasta varem, kuid 26% rohkem kui kümme aastat tagasi 2004. aastal.  

Viljapuu- ja marjaaedade pindala on viimase viie aasta jooksul vähenenud keskmiselt 
125 hektarit aastas. Selle põhjuseks on olnud vanade amortiseerunud tootmisaedade 
likvideerimine, mille asemele ei ole uusi aedasid rajatud. Köögiviljade isevarustatuse 
tase oli 2013/2014. saagiaastal 60% ning puuviljade ja marjade isevarustatuse tase 
12%. Seega on Eesti köögivilja, puuvilja ja marjade tootmisel palju arenguruumi, et katta 
koduturu vajadus aiandussaaduste järele. 

Eesti sobivad klimaatilised tingimused heintaimede kasvuks ja põllumajandusmaa 
olemasolu loovad head eeldused loomakasvatusele. Loomakasvatustoodangu osatähtsus 
moodustas 2014. a 53% (2013. a 54%) põllumajandustoodangu väärtusest. Peamine 
kodumaise põllumajandus-toodangu kokkuostja ja väärindaja on kohalik 
toiduainetööstus, mis andis 2012. 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. 

2013. aastal suurenes põllumajandussaaduste ja toidukaupade eksport võrreldes 
eelmise aastaga 4,5% ja import 9,3%. Väliskaubandusbilansi puudujääk suurenes 
aastaga 39,9%. Jätkuvalt on oluline põllumajandustootjate ja toidutöötlejate uute 
ekspordikanalite ja -turgude leidmine hajutamaks riske senistel turgudel. Enim on Eesti 
toidutööstustest ekspordile orienteeritud piimasektor. Piimatoodete eksport moodustas 
2013. aastal 17% kogu põllumajandussaaduste ja toidukaupade ekspordist (2012. aastal 
14%). Piimatööstuse võimet oma tooteid eksportida mõjutab oluliselt piimatoodete 
hinnatase maailmaturul. Eksporti on mõjutanud ka 2014. aastal kehtestatud Venemaa 
embargo põllumajandustoodetele, sh piimale ning see on sundinud piimatootjaid otsima 
uusi turge. 

Piimatoodang suurenes viiendat aastat järjest, 2014. aastal toodeti Eestis 4% enam 
piima kui aasta varem. 

Eesti lihatootjatele on avaldanud olulist survet Venemaa impordipiirangute tõttu 
võimendunud lihahinna langus ning seakatku leviku tõttu kehtestatud täiendavad 
piirangud ja kulud. Seakasvatajad on liigselt orienteerunud tooraine müügile, rohkem 
tuleks tähelepanu pöörata liha ja lihatoodete tootmisele ja ekspordile. 

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

Mahetoidu tarbimine on Eestis  viimastel aastatel suurenenud vaatamata sellele, et 
tegemist on tavatoodetest kallima kaubaga. Eestis müüdi 2013. aastal kohalikke 
mahetoidukaupu kokku ligi 5,17 mln euro eest ja Eestis toodetud mahetooted 
moodustasid toidukaupade (sh importtooted) jaekäibest hinnanguliselt 0,36%96.  

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 EL kliima- ja energiapaketi 
tingimustes kasvab. Biomassi kasutamine elektri ja soojuse tootmiseks on Eestis 
aktiivselt käivitunud, kuid transpordisektoris taastuvenergia edendamist alles 
kavandatakse. 

Statistikaameti poolt avaldatud andmete põhjal jätkus veel 2013. aastal 2010. aastal 
alanud põllumajanduse majandusharu toodangu väärtuse kasv, kuid 2014. aastal 
esialgseil korrigeeritud andmeil toodangu väärtus alushinnas vähenes. Seetõttu vähenes 
ka brutolisandväärtus (põllumajanduse majandusharu toodang ilma vahetarbimiseta) 
308,1 mln euroni (14%). Netolisandväärtus (brutolisandväärtus ilma põhivara kulumita) 
vähenes 2014. aastal 2%. 

Kalatöötlemine moodustab Eesti toiduainetetööstusest 12% ning kalatoodete osakaal 
toiduainete ekspordist moodustab 26%. Eestist eksporditakse koguseliselt kõige rohkem 
külmutatud kala – 2013. aastal 76 tuhat tonni, mis moodustas 66% kala- ja kalatoodete 
ekspordist. 

Eesti jaoks on majanduslikult tähtis Läänemerest püütav kilu ja räim. Kilu ja räime 
kalapüügi ja töötlemise sektor on suures sõltuvuses idaturust, kus Venemaa turu 
sulgemine 2014. aastal külmutatud kilu ja räime ekspordiks on toonud kaasa nende 
kalaliikide turu- kui ka esmakokkuostu hinna languse. Eestist eksporditakse koguseliselt 
kõige rohkem külmutatud kala – 2014. aastal 66 tuhat tonni, mis moodustas 64% kala- ja 
kalatoodete ekspordist. Rahalises vääringus moodustas 2014. aastal kala ja kalatoodete 
ekspordist kõige suurema osa samuti külmutatud kala (37%), järgnesid jahutatud ja 
külmutatud kalafilee (20%) ning suitsutatud, soolatud ning kuivatatud kalatooted 
(14%). Kala ja kalatooteid eksporditi 2014. aastal kokku 104,6 tuhat tonni, rahalises 
vääringus 182 miljoni euro eest, ekspordi osa müügist moodustas 76,8% 

Nii kiluvaru kui ka Liivi lahe ja Läänemere avaosa räimevaru majandatakse 2014. aasta 
seisuga maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel. Ebarahuldav on lõhevaru seisund. 
Seoses muutustega Läänemere tursavaru olukorras,  mille kohta ei ole teadlased 
põhjuseid leidnud, Rahvusvaheline Mereuurimisnõukogu 2014. aastal analüütilist 
hinnangut Läänemere tursavarude olukorra kohta ei andnud. Rannapüügil püütakse 
palju erinevaid kalaliike. Läänemerest püüti 2014. aastal kutseliste kalurite poolt kokku 
55 253 tonni kala, millest 19,7% moodustab püük rannapiirkonnas. Läänemerest 
püütule lisandus 2847 tonni püüki sisevetest. Kaugpüüki teostatakse Atlandi ookeanist. 
2014. aastal moodustas kaugpüük Eesti kutselisest kalapüügist 15,7%. 

Püügisektori heaolu baseerub olemasoleva ressursi säästlikul kasutusel ning Eesti 
majandusvööndis võib nii kilu- kui ka räimevaru lugeda suhteliselt heaks. Lisaks 
arvestades viimase 10 aasta kalavarude dünaamikat on käesolevaks ajaks saavutatud 
kalapüügivõimsuse ja kalavarude vaheline pikaajaline tasakaal traalpüügisektoris. 

Kalasadamate osas on tänaseks toimunud positiivne areng. Euroopa Kalandusfondi toel 
alustati 2010. aastal kalasadamate uuendamist, mille tulemusena on 2015. aasta lõpuks 
planeeritud uuendada 60 kalasadamat ja lossimiskohta. Kohalikud kalanduse 
tegevusgrupid valisid oma strateegiates välja piirkonnale kõige olulisemad kalasadamad 
ja lossimiskohad ning tänaseks on  Euroopa Kalandusfondi investeeringuid tehtud 51 
kalasadamasse ja lossimiskohta ning 5 traallaevade poolt kasutatavasse sadamasse. 
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Arvestades Euroopa Kalandusfondist tehtud investeeringuid perioodil 2007 – 2013, on 
perioodil 2014 – 2020 fookuses kohaliku kala- ja vesiviljelustoodete väärindamise ja 
otseturustamise edendamine, kohalike toodete kõrgema kvaliteedi ning suurema 
turujõu saavutamine. 

Eestil on küllaldaselt eeldusi, et leida keskkonnasõbralikke lahendusi ja aidata rahuldada 
kasvavat nõudlust, sh tööstuste kaasabil, eelkõige toidu, loomasööda, energia ja kiu 
järele.  Samas puudub meil eelnimetatud biomajandusega seotud valdkondade osas 
terviklik ressursivõimalustest ja vajadustest lähtuv analüüsitud riiklik poliitika. 
Ettevalmistamisel on Eesti biomajanduse strateegia aastani 2030.  

Eesmärk ja mõõdikud 

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

Mõõdik Algtase 
Sihttase 

2015 
Sihttase 

2016 
Sihttase 

2017 
Sihttase 

2018 

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

 
-18,8% 
(2013) 

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

Kalanduse lisandväärtus  
töötaja kohta (EUR)  
Allikas: ESA  

20 389  
(2013) 

21 000 21 100 21 100 21 150 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Tugiteenuste arendamine Eesti toidu ekspordivõimekuse kasvuks:  
o Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava „Eesti Toit 2015-2020“ 

rakendamine ja laiendamine;  
o toiduohutuse seire laiendamine ning toiduohutuse alase teadusliku 

riskihindamissüsteemi loomine ja käivitamine;  
o innovatsiooni ja teadmussiirde edendamine. 

2.16. Kodanikuühiskonna arendamine 

Eestis on kokku 31 581 mittetulundusühendust, sh 813 sihtasutust ja 579 usulist 
ühendust. Peaaegu igas kolmandas tegutsevas ühenduses on palgalisi töötajaid ning 
viimastel aastatel on nende palk tõusnud, mis näitab vabaühenduste rolli ja 
tegutsemisvõimekuse tõusu.  

Üha enam väärtustatakse heategevuse rolli nii sotsiaalse kapitali kasvatamisel kui otsese 
sotsiaalmajandusliku panusena riigi arengus, mis moodustab arvestatava osa 
sisemajanduse kogutoodangust (ca 1%). 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. 

Riiklikul tasandil on avalike teenuste delegeerimise näiteid nii vabatahtliku mere- kui 
maapäästjate tegevusest. Samas delegeeritakse enamik avalikke teenuseid just kohalikul 
tasandil. Avalikke teenuseid delegeerib kodanikuühendustele 63% kohalikest 
omavalitsustest (KOV), seega pakuvad kodanikeühendused teenuseid 87%-le Eesti 
elanikest. Siiski on seni olnud eesmärk, et avalikke teenuseid oleks delegeerinud 70% 
KOV-idest. Avalike teenuste delegeerimisel kodanikuühendustele ei ole viimasel neljal-
viiel aastal radikaalseid muutusi toimunud – avalike teenuste delegeerimise määr on 
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kõige rohkem tõusnud keskmise suurusega KOV-ides (69%-lt 81%-ni) ja suurlinnades, 
kuid samal ajal ei olnud 74%-l KOV-idest, kes ei ole viimasel kahel aastal avalikke 
teenuseid kodanikuühendustele delegeerinud, selliseid kokkuleppeid ka enne 2013. 
aastat. Seetõttu on vaja selle teemaga senisest rohkem tegeleda. Jätkuvalt delegeeritakse 
enim teenuseid kodanikuühendustele kultuuri ja vaba aja (69% KOV-idest), spordi 
(68%) ning piirkondliku elu edendamise (55%) valdkondades. Enim kasvuruumi on aga 
sotsiaalhoolekande ja -teenuste ning tervishoiuteenuste delegeerimises. Praegu 
delegeerib valdkonnas oma ülesandeid vaid 43% KOV-idest. 

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.  

Šveitsi vabaühenduste fondi kaudu arendati ja tugevdati kolmanda ja avaliku sektori 
vahelist koostööd avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmisel, et aidata kaasa 
sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalike elanike tervist soosiva elukeskkonna 
kujundamisele. KÜSK on toetanud seitsme taotlusvooru kaudu ligi 120 projekti 
elluviimist. 

Eesmärk ja mõõdikud 

Tegutsemisvõimekad kodanikuühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud. 
Mõõdik 

Algtase 
Sihttase 

2016 
Sihttase 

2017 
Sihttase 

2018 
Sihttase 

2019 

Eesti kodanikuühiskonna 
üldine elujõulisus 
Allikas: vabaühenduste 
elujõulisuse indeks (USAID) 

2,0 
 

(2013) 

Uuringut 
läbi ei viida 

2,0 
Uuringut 

läbi ei viida 
2,0 

Kodanikuühenduste 
osakaal, kes saavad toetust 
kolmest või enamast 
rahastamisallikast 
Allikas: uuring 
„Kodanikualgatuse 
institutsionaliseerumine 
Eestis“ 

38% 
(2014) 

Uuringut 
läbi ei viida 

Uuringut 
läbi ei viida 

Uuringut 
läbi ei viida 

38% 

Vabatahtlikus tegevuses 
osalemise määr ja 
keskmine vabatahtliku 
tegevuse maht 
Allikas: uuring „Vabatahtlikus 
tegevuses osalemine Eestis“ 

31% / 63 
tundi 

(2013) 

Uuringut 
läbi ei viida 

Uuringut 
läbi ei viida 

Uuringut 
läbi ei viida 

36% / 90 
tundi 

Olulisemad poliitikamuudatused ja reformid 

 Sotsiaalse innovatsiooni rakkerühma moodustamine, mis tegeleb avalike teenuste, 
riigihangete ja sotsiaalsete ettevõtete ühisosa arendamisega. 
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3.  FISKAALRAAMISTIK 

Eelarvestrateegia ja selle fiskaalraamistik lähtub Rahandusministeeriumi 2015. aasta 
kevadisest majandusprognoosist, prognoosiga saab tutvuda Rahandusministeeriumi 
kodulehel97. 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 võeti siseriiklikusse õigusesse üle 
Euroopa Nõukogu direktiiv 2011/85/EL liikmesriikide eelarveraamistiku miinimum-
nõuete kohta. Seadusega kehtestati eelarvepositsiooni reeglid, mille kohaselt tuleb 
riigieelarve koostada selliselt, et valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon oleks 
vähemalt tasakaalus. Keskvalitsuse juriidilistele isikutele kehtestati nõuded 
põhitegevuse tulemi ja netovõlakoormuse kohta eesmärgiga aidata kaasa 
valitsussektori98 struktuurse tasakaalu saavutamisele. Järgneval neljal aastal jätkatakse 
eelarvestrateegia kohaselt baasseaduse nõuetele vastava alalhoidliku eelarvepoliitikaga 
ning eelarve kulud planeeritakse vastavalt võimalustele. 

3.1. 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 pika-
ajalist 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. 

Eesti riigi väljakutseks on teha paremaid otsuseid piiratud ressursside suunamisel 
keeruliste väljakutsete lahendamiseks. Täna kasutatakse Eestis esitluslikku 
tulemuspõhist eelarvestamist. Pikaajaliseks eesmärgiks on liikuda rohkem 
tulemusinformatsiooni kasutava eelarvestamise suunas.  

Tulemuspõhiste otsuste suurendamiseks eelarvestamisel ja eelarve läbipaistvamaks 
muutmiseks minnakse üle tegevuspõhisele eelarvele. Tegevuspõhise eelarve 
rakendamise eelduseks ning eelarvestamise ja raamatupidamise arvestuspõhimõtete 
ühtlustamiseks minnakse üle tekkepõhisele eelarvestamisele. 

Eestil on kavas 2017. aastal üle minna tekkepõhisele ja aastaks 2020 tegevuspõhisele 
riigieelarvele. 

                                                        
97http://www.fin.ee/majandusprognoosid  
98 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 

http://www.fin.ee/majandusprognoosid
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3.1.1. Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk 

Valitsus jätkab range eelarvepoliitikaga ning keskpika perioodi eesmärgiks on 
valitsussektori eelarve 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. 

Alates aastast 2009 on Eesti valitsussektor olnud struktuurses ülejäägis. 2014. aastal 
kasvas ülejääk 1,3%ni SKPst, kuid väheneb sel aastal 0,5% SKPst kuna tulude kasv jääb 
tulumaksumäära ja töötuskindlustuse maksemäära langetamise tõttu kulude kasvule 
alla. Järgnevatel aastatel on eesmärgiks seatud struktuurse ülejäägi hoidmine, 2016. 
aastal 0,6%, 2017. ja 2018. aastal 0,2% ning 2019. aastal 0,6% tasemel. 

Eesmärkide saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarvetasakaalu lähistele 
(puudujääk 0,1% SKPst) 2016. ja 2017. aastal ning ülejäägini (0,4% SKPst) 2018. aastal, 
mis võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. 
Eelarveaasta kestel hoidutakse positiivsete lisaeelarvete koostamisest, võimalik 
maksutulu ülelaekumine suunatakse reservidesse. 

3.1.2. Maksukoormuse eesmärk 

Valitsuse eesmärk on hoida maksukoormus 2014. aasta tasemel (ca 33% SKPst), 
vähendades tööjõuga seotud makse. 

2015. aasta maksukoormuseks kujuneb 33,0% SKPst. Perioodil 2015–2019 on maksu-
koormust vähendava mõjuga tulumaksu ja töötuskindlustusmakse määra langetamine, 
maksuvaba tulu tõstmine ja sotsiaalmaksu määra langetamine. 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 
pakendiaktsiisi muudatused ja teekasutustasu kehtestamine raskeveokitele. Kokkuvõttes 
püsib maksukoormus 2014. aastaga võrreldaval tasemel jõudes 2019. aastaks 33,4%le 
SKPst. Tulevasest arengust on lähemalt juttu maksupoliitika, maksukoormuse ja 
maksukulude peatükis. 

3.2. Valitsussektori eelarvepositsioon 

2014. aastal jõudis valitsussektori eelarve taas ülejäägini, mis moodustas Statistikaameti 
esialgsete andmete kohaselt 0,6 SKPst ehk 121 mln eurot. Keskvalitsus ja sotsiaal-
kindlustusfondid olid ülejäägis kumbki 0,3% SKPst, kohalikud omavalitused lõpetasid 
aasta 5 mln euro suuruse puudujäägiga (0,02% SKPst). Ülejääk saavutati tänu 
prognoositust paremale maksulaekumisele eelkõige juriidilise isiku tulumaksu, sotsiaal- 
ja käibemaksu osas. Samas jäi väiksemaks investeeringute maht. Parem maksulaekumine 
vähendas ka kohalike omavalitsuste puudujääki. Ka sotsiaalkindlustusfondide tulem oli 
oodatust parem peamiselt prognoositust väiksemate tööstuskindlustushüvitiste tõttu. 
Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon oli eelmisel aastal ülejäägis 1,3% SKPst.   

2015. aasta eelarvepositsioon langeb taas puudujääki, mis ulatub 0,6%ni SKPst. 
Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused 
jäävad kogu prognoosiperioodi jooksul prognoositavalt defitsiiti. Keskvalitsuse 
nominaalset puudujääki põhjustavad nii maksutulude aeglasem kasv tulumaksu ja 
tööstuskindlustusmakse alanemise tõttu, kui ka saastekvootide müügist saadud tuludega 
seotud investeeringud ning II pensionisamba lisamaksed, mis kokku ulatuvad 
2015. aastal 0,6%ni SKPst. Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale jätkuvalt 
ülejäägis (2015. a 0,2% SKPst). 2016. aastal väheneb valitsussektori eelarvepuudujääk 
Vabariigi Valitsuses heakskiidetud tulu- ja kulumeetmete tulemusel 0,1%ni SKPst. 
Meetmed avaldavad positiivset mõju riigieelarve positsioonile, ülejäänud valitsussektori 
tasandid jäävad kevadprognoosi tasemele. Täpsem meetmete kirjeldus on toodud 
riigieelarve tulude, kulude ja maksumuudatuste osas. Järgnevatel aastatel on oodata 
valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat paranemist ning jõudmist ülejäägini (0,4% 
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SKPst) 2018. aastal. 

Tabel 1. Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk aastatel 2014–2019 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Valitsussektori struktuurselt tasandatud 
eelarvepositsioon (% SKPst) 

1,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,6 

Valitsussektori nominaalne 
eelarvepositsioon (% SKPst) 

0,6 -0,6 -0,1 -0,1 0,4 1,0 

Riigieelarve 0,3* -0,6 0,0 0,2 0,4 0,5 

sh riiklik pensionikindlustus  -2,0 -2,0 -1,7 -1,1 -1,0 

Muu keskvalitsus  0,0 -0,1 0,0 0,0 0,6 

Sotsiaalkindlustusfondid 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Kohalikud omavalitsused 0,0 -0,2 -0,2 -0,4 -0,1 -0,2 

Valitsussektori nominaalne 
eelarvepositsioon (mln eurot) 

121 -123 -22 -18 101 266 

Riigieelarve 137* -121 8 37 109 122 

sh riiklik pensionikindlustus  -412 -424 -380 -274 -262 

Muu keskvalitsus  -1 -26 -8 -12 142 

Sotsiaalkindlustusfondid 62 37 37 37 39 42 

Kohalikud omavalitsused -5 -38 -41 -84 -35 -39 
*Keskvalitsuse positsioon. Statistikaamet avaldab andmeid keskvalitsuse, sotsiaalkindlustusfondide ja kohalike 
omavalitsuste tasandi lõikes. 
Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium. 

Joonis 1Valitsussektori eelarvepositsioon 

 
Allikas: Eesti Statistikaamet, Rahandusministeerium. 

3.2.1. Valitsussektori eelarve tsükliliselt tasandatud positsioon 

Majanduse maksimaalselt soovitava kogutoodangu taseme (ehk potentsiaalse SKP99) 
hindamiseks kasutab Rahandusministeerium tootmisfunktsiooni meetodit100. 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 sisenõudluse oluliselt suuremaks kogutoodangust ja sissetulekutest. Üle-

                                                        
99 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. 
100 SKP lõhe ja tsükliliselt tasandatud eelarvepositsiooni hindamise metoodikast võib lugeda Eesti 2004. aasta maikuu 
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määrase nõudluse tulemuseks oli tavapärasest kuni 14% võrra suuremaks paisunud 
majanduse maht (ehk SKP lõhe101) 2007. aastal, millega kaasnes inflatsiooni 
kiirenemine, kaubandusbilansi jõuline halvenemine ning pinged majanduses 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 2014. aastal umbes 1% potentsiaalsest SKPst. 
Käesoleva prognoosi kohaselt püsib kergelt negatiivne SKP lõhe veel paaril aastal ning 
lõhe sulgub 2017. aastal. 

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

SKP lõhe alusel leitud hinnang102 Eesti valitsussektori eelarve tsükliliselt tasandatud 
positsiooni kohta näitab, et Eesti eelarvepoliitika on vastutsükliline aastatel 2015 ja 
2018–2019. Eelarvepoliitika karmistus potentsiaalsest madalama SKP taseme juures 
2014 ja sama toimub ka 2016. aastal. Protsükliline on ka 2017. aasta, mil eelarvepoliitika 
lõdveneb, kui SKP tase on potentsiaalsest kõrgem. Tuleb arvestada, et eelarvepoliitika 
osas lõpliku hinnangu andmisel peab lisaks eelarvepositsiooni muutusele hindama ka 
välisvahendite 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 vastutsükliline. 

Tabel 2. Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon (% SKPst) 

 2003–
2013 

2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

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

2. Valitsussektori eelarvepositsioon - 0,6 -0,6 -0,1 -0,1 0,4 0,9 

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

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

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

4.b Tööjõu panus pot. kasvu (%) 0,4 0 0 -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 

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

5. SKP lõhe (output gap) 1,0 -1,0 -1,2 -0,8 0,1 0,6 0,9 

6. Tsükliline eelarve komponent - -0,4 -0,5 -0,4 0 0,3 0,4 

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

- 1,0 -0,1 0,3 -0,1 0,2 0,6 

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

- 1,2 0,0 0,4 0 0,3 0,8 

9. Eelarvepoliitika positsioon - Pro-
tsükl. 

Vastu-
tsükl. 

Pro-
tsükl. 

Pro-
tsükl. 

Vastu-
tsükl. 

Vastu-
tsükl. 

* - prognoos. 
 Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

 

                                                        
101 SKP lõhe – (ingl.k output gap) erinevus tegeliku SKP taseme ja potentsiaalse SKP taseme vahel. 
102 Tsüklilise eelarve komponendi leidmiseks kasutatav poolelastsus on Euroopa Komisjoni poolt 2014. aastal 
uuendatud metoodika järgi Eesti puhul 0,44 (vt ka 
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp536_en.htm). 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/economic_paper/2014/ecp536_en.htm
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Joonis 2 Potentsiaalse SKP ja SKP lõhe areng (%) 

 

* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

3.2.2. 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. 

Valitsuse eesmärk on saavutada 2016. aastal struktuurne ülejääk 0,6% SKPst, 2017. ja 
2018. aastal struktuurne ülejääk 0,2% SKPst ning 2019. aastal struktuurne ülejääk 0,6% 
SKPst. 

 Kogumispensioni maksete peatamine 2009-2011 ja kõrgem maksemäär 
2014-2017  

1. juunist 2009. a kuni 31. detsembrini 2010. a olid riigipoolsed kogumispensioni sisse-
maksed 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 

-15 

-12 

-9 

-6 

-3 

0 

3 
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15 

2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013* 2015* 2017* 2019* 

SKP lõhe (% pot. SKPst) Eesti majanduse reaalkasv Potentsiaalse SKP kasv 
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 1942-1954 1942-1954 1955-... 1955-... 

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 
heitmekvootidega, 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.  

Tabel 4 Ühekordsed meetmed ja nende mõju 2014–2019  (mln eurot) 

 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Rahvusvaheliste heitmekvootide (AAU) kulud -29 -58 -11    

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

33      

II pensionisamba 2+6 ja 3+6 maksed -51 -56 -61 -66 0 0 

Kokku, mln eurot -46 -114 -72 -66 0 0 

Kokku, % SKPst -0,2 -0,6 -0,3 -0,3 0,0 0,0 
* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Tabel 5 Struktuurselt tasandatud eelarvepositsioon aastatel 2014–2019 (% SKPst) 

  2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

1. Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon 1,0 -0,1 0,2 -0,1 0,2 0,6 

2. Ühekordsed meetmed -0,2 -0,6 -0,3 -0,3 0,0 0,0 

3. Struktuurselt tasandatud eelarvepositsioon 
(3)=(1)-(2) 

1,3 0,5 0,6 0,2 0,2 0,6 

* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

3.2.3. 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). 

http://www.pensionikeskus.ee/
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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 eelarveülejääkidesse. Lisaks maksutuludele moodustavad 
keskvalitsuse tuludest suure osa ka mittemaksulised tulud, millest enamus on Euroopa 
Liidust laekuvad välistoetused. 

Keskvalitsuse kuludest moodustavad suurima osa samuti riigieelarve kulud, millest ca 
1/3103 hõlmavad kulutused sotsiaalsele kaitsele (sh riiklik pensionikindlustus). 
Järgnevad kulud majandusele (sh põllumajandus ja teede ehitus) ja tervishoiule (eraldis 
Haigekassale). 

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 

  2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Keskvalitsuse tulud (mln eur) 6 281 6 493 6 983 7 288 7 592 

Keskvalitsuse kulud (mln eur) 6 403 6 510 6 954 7 191 7 329 

Positsioon (mln  eur) -122 -17 29 97 264 

Positsioon (% SKPst) -0,6% -0,1% 0,1% 0,4% 1,0% 
* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet. 

3.2.4. Riigieelarve positsioon 

3.2.4.1. Riigieelarve tulud 

Perioodil 2016–2019 kasvab riigieelarve tulude maht koos edasiantavate tuludega 
keskmiselt 4,7% aastas. Võrreldes 2015. aastaga suurenevad tulud 2019. aastaks 
1,71 miljardi euro võrra 10,19 miljardi euroni. Maksutulude osakaal tuludes suureneb 
tulenevalt paranevast majanduskeskkonnast,  tarbimise kõrgemast maksustamisest  ja 
maksukulude vähendamisest ning mittemaksuliste tulude osakaal väheneb muuhulgas 
seoses välisvahendite mahu vähenemisega (EL finantsperspektiivi vahetumine 
põhjustab ajutise languse). 

                                                        
103 2014.a riigieelarve alusel. 
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Joonis 4 Riigieelarve tulude maht ja kasv (mln eurot, %) 

 
* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet 

Maksutulud (ilma edasiantavate maksudeta) kasvavad eelarvestrateegia perioodil 
(2016–2019) keskmiselt 6,2% aastas. Maksutuludest moodustavad suurima osa 
sotsiaalmaksu, käibemaksu ning aktsiiside laekumised. Aastatel 2016–2019 kasvab 
sotsiaalmaksu laekumine aastas keskmiselt 5,2% ja 2019. aasta laekumiseks 
prognoositakse 2 914 mln eurot. Laekumist tõstab eelkõige keskmise palga kasv, kuna 
hõive hakkab prognoosi kohaselt kahanema. 

Tööjõumaksude laekumist vähendab eelarvestrateegia perioodil maksuvaba tulu 
tõstmine ja sotsiaalmaksu määra langetamine. 

Käibemaksu laekumine kasvab vaadeldaval perioodil keskmiselt 6,6% aastas ja 2019. 
aasta laekumiseks prognoositakse 2 381 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, valitsussektori investeeringud, valitsussektori 
vahetarbimine ja kodumajapidamiste investeeringud), kasvust ning muutustest 
käibemaksuaugu suuruses. 

Käibemaksu laekumist suurendavad eelarvestrateegia perioodil majutusteenuste 
käibemaksumäära tõus 2017. aastal 9%lt 14%le ning iga-aastased aktsiisitõusud.  

Aktsiiside laekumine kasvab aastatel 2016–2019 keskmiselt 8,3% ja 2019. aasta 
laekumiseks prognoositakse 1 202,3 mln eurot. Kütuse-, alkoholi- ja tubakaaktsiisi 
määrade tõstmine suurendab prognoositavat laekumist.   
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Joonis 5. 2016-2019 riigi eelarvestrateegias planeeritud tulude võrdlus eelneva riigi 
eelarvestrateegiaga (mln eurot) 

 
* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Võrreldes eelmise riigi eelarvestrateegiaga suurenevad riigieelarve tulud aastatel 2015–
2017, 2018. aastal on prognoositavad tulud väiksemad. Makromajanduslike näitajate 
halvenemise tõttu on vähendatud maksulaekumise prognoosi, prognoositav 
välisvahendite laekumise maht on kasvanud. 

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 
2016–2019 kõikidest mittemaksulistest tuludest keskmiselt 2/3. Välisvahendite maht on 
suurim 2017. aastal (1011,4 mln eurot). Finantstulud sõltuvad eelkõige 
omanikutuludest, mida on vähendatud seoses AS Eesti Energia ja AS Tallinn Sadam 
majandustulemuste prognoosi allapoole korrigeerimisega. Kaupade ja teenuste müük 
kasvab tänu heitmekvootide müügile stabiilselt kogu perioodi vältel. 

3.2.4.2. Riigieelarve kulud 

Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti 
majandus käesoleval aastal nominaalselt 4,9% ning aastatel 2016-2019 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 2016-2019 ka riigieelarve kulude suurenemist. 
Riigieelarve kulude maht peaks prognoosi kohaselt aastatel 2015 ja 2016 kasvama 5-6% 
ning aastatel 2017-2019 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 2014. aastal 
moodustasid riigieelarve tegelikud kulutused 41,3% SKPst, siis 2019. aastaks langeb 
sama näitaja prognooside järgi juba 39,1%le (joonis 6).  

Nelja aasta ehk 2016-2019 kulude kogumaht kokku on prognoositult 37,8 mld eurot. 
Võrreldes eelmise perioodi riigi eelarvestrateegia (2015-2018 summas 35,9 mld eurot) 
kogumahuga on see 2,0 mld eurot ehk 5,2% suurem. Kasv võrreldes eelmise perioodi 
mahuga tuleneb eelkõige 2015. aasta kevadel korrigeeritud SKP prognoosist aastani 
2018 ja lisanduvast 2019. aasta kasvust. Täpsemat ülevaadet kuludest 
tegevusvaldkondade lõikes saab näha tabelist 7, kus on toodud kulude osakaal SKPst 
valitsemisfunktsioonide lõikes.  
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Joonis 6. Riigieelarve kulud 2009-2019 (mln eurot)  

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Riigieelarve kulude jaotus valitsemisfunktsioonide lõikes näitab, et kõige enam ehk üle 
14% SKPst panustatakse sotsiaalsele kaitsele. Teistest valdkondadest enam ehk 
vahemikus 5-7% panustatakse üldiste valitsussektori teenustele, tervishoiu, majanduse 
ja hariduse valdkonda. Riigikaitsesse ja siseturvalisusesse panustatakse ligi 2%ga SKPst. 
Kahes valdkonnas – vabaaeg, kultuur ja religioon ning keskkonnakaitse – jäävad kulud 
1% juurde SKPst. Panus tervishoidu püsib järgneval neljal aastal stabiilsena vahemikus 
14,2-14,4%. Samuti püsivad stabiilsena 2% juures ka riigikaitse kulud. Muuhulgas 
kajastuvad kuludes ka Euroopa Liidu eesistumiseks vajalikud kulud. 

3.2.4.3. Kulud välistoetustest 

Kuivõrd SKP ja riigieelarve kogukulud kasvavad kiiremini kui välistoetuste maht (mis 
nominaalselt on võrreldavad 2007-2013 perioodiga) ning lõpeb programmperiood 
2007-2013, siis selle tulemusena langeb prognooside kohaselt välistoetuste osakaal 
riigieelarve kogukulude finantseerimisel 2015. aasta 12% tasemelt aastatel 2017-2019 
10% lähedale. Kuigi välistoetuste osakaal riigieelarve kogukuludest väheneb, siis 
kogumahuna on Eesti riigil uue finantsperioodi vahendeid (2014-2020) ligi 900 mln 
euro ulatuses rohkem võimalik kasutada kui eelmisel perioodil.  

Joonis 7. Välistoetuste osa kogukulude rahastamisel 2007-2019 (mln eurot) 

 

Allikas: Rahandusministeerium.  
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3.2.4.4. Tööjõu- ja majandamiskulud 

Riigiasutuste104 tööjõu-ja majandamiskuludeks planeeritakse 2016-2019. aastaks 
keskmiselt 16,7% riigieelarve kulude kogumahust ehk keskmiselt 1,59 miljardit eurot 
aastas, sh. 2016 aastal 1,51 miljardit eurot, millest tuludest sõltuvate kulude arvelt 
(peamiselt välistoetused) 0,16 miljardit eurot. 

2015. aastal kasvasid riigiasutuste tööjõu- ja majandamiskulud enim töötasude kasvuks 
eraldatud vahendite, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste, Riigi Kinnisvara ASi rendimaksete ja 
remondifondi, kaitseotstarbelise erivarustuse ning riikliku kaasfinantseeringu vahendite 
arvelt. 

Joonis 8. Riigieelarve tööjõu- ja majandamiskulud 2013-2019 (mln eurot). 

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Järgneva nelja aasta kulude struktuuris ja kasvus olulisi muudatusi ei esine, kulude kasv 
on planeeritud Kaitseministeeriumi valitsemisalas kaitseotstarbelise varustuse 
suurendamiseks ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas Rail 
Balticu raudtee arendamiseks. Jätkatakse kohtureformi III etapiga ja kiirabireformiga, 
milleks eraldati vahendid 2015. aastal. Tööjõu- ja majandamiskulude 2016-2019 
prognoosis on arvestatud majandamiskulude vähenemisega igal aastal 3,8 mln euro 
ulatuses. 

Valitsussektoris töötab veidi enam kui 119 000 inimest (vt joonis 9), kes jagunevad 
peaasjalikult keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse üksuste vahel. Kõige suurema 
töötajaskonnaga on kohaliku omavalitsuse üksused, kus on 62 576 töötajat, mis 
moodustab kogu valitsussektori töötajate arvust ca 53%. Keskvalitsuse tasandil on  
55 837 töötajat, mis omakorda moodustab kogu valitsussektori töötajate arvust ca 47%. 
Ülejäänud 740 töötajat on hõivatud sotsiaalkindlustusfondides. 

Valitsussektori töötajate arv on 2014. aastal kasvanud 2270 töötaja võrra. Töötajate arvu 
kasv on jagunenud võrdväärselt kohaliku omavalitsuse üksuste (+1166 töötajat) ja 
keskvalitsuse tasandi (+1093 töötajat) vahel.  

Valitsussektori töötajate arvu kasv on tingitud asutuste toomisest muu avaliku sektori 
alt valitsussektori alla. Tallinna Linnatranspordi AS liikus muu avalik sektori alt 
kohaliku omavalitsuse üksuste alla, mis suurendas töötajate arvu 1747 võrra. Majandus- 
ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas toodi AS A.L.A.R.A., AS Eesti 
Liinirongid ja AS Vedelkütusevaru Agentuur muu avaliku sektori alt valitsussektori 
keskvalitsuse tasandile, mis tõi kaasa valitsussektori töötajate arvu kasvu 330 võrra.  

                                                        

104 Riigiasutused on riigiasutused ja nende allasutused ning põhiseaduslikud ja viimaste haldusala 
asutused. 
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Võrreldes Eesti tööturu hõivatute arvu muutusega on valitsussektor olnud oluliselt 
tagasihoidlikum kui üldine tööturg, vähendades kriisi mõjul 2010. aastaks võrreldes 
2008. aastaga töötajate arvu ligikaudu 4%. Hõive määr langes turul ligikaudu 13%. 
Arvestades piiratud eelarvelisi võimalusi ja demograafilisi trende tuleb töötajate 
arvu vähendada kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega. See tähendab, et 
töötajate arv valitsussektori tasandil peab vähenema ligikaudu 700 töötaja võrra aastas 
(ca 0,7%), sh keskvalitsuse tasandil peaaegu 400 töötaja võrra aastas. Töötajate arvu 
vähendamine eeldab põhimõttelisi muutusi riigi ülesannete täitmises  ja avalike teenuste 
osutamises (funktsioonide ümberkorraldamine, teenuste standardite ülevaatamine jm). 
Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et riigikaitse arengukava näeb Kaitseväes igal 
aastal ette koosseisu kasvu 50 tegevteenistuja võrra. Kuna rahvastik vananeb, võib 
prognoosida tööjõu vajadust tervishoiu ja sotsiaalse kaitse valdkonnas vähemalt senises 
mahus. See tähendab, et töötajate arvu vähendamine peab tulema teiste 
tegevusvaldkondade arvelt, mistõttu muutub üha enam tähtsaks prioriteetide seadmine. 
Lisaks on 2018. aasta jaanuarist kuni juunini Eesti Euroopa Liidu eesistujariigiks, mis 
tähendab, et eesistumise ettevalmistamine ja läbiviimine toob kaasa ajutise töötajate 
arvu kasvu.  

Joonis 9. Valitsussektori töötajate arv on 2014. aastal püsinud stabiilne, kui välistada 
töötajate arvu muudatustest asutuste sektorivahetused.  

 

 
Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Keskvalitsuses on ligikaudu 56 000 töötajat, kusjuures enam kui poole sellest 
moodustab riigieelarveliste asutuste töötajaskond 32 134 inimesega. Sihtasutustes 
töötab enam kui 12 000 inimest, mis moodustab 22% keskvalituse töötajate arvust ja 
avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes töötab 9699 inimest ehk veidi enam kui 17% 
keskvalitsuse koosseisust. Ülejäänud 1734 inimest on hõivatud äriühingutes ja 
mittetulundusühingutes. 

Keskvalitsuse täistööajale taandatud töötajate keskmine arv on 2014. aastal kasvanud 
1093 töötaja võrra. Suures osas on keskvalitsuse töötajate arvu kasv tingitud asutuste 
toomisest valitsussektori kohaliku omavalitsuse üksuste ja muu avaliku sektori alt 
keskvalitsuse alla. SA Tartu Ülikooli Kliinikumi puhul toodi SA Tartu Kiirabi, AS Lõuna-
Eesti Haigla, Metsakohvik OÜ ja Pesuring OÜ valitsussektori kohaliku omavalitsuse 
üksuste alt keskvalitsuse alla, mis tõi kaasa töötajate arvu kasvu 878 võrra. Majandus- ja 

740

55 837

62 576

119 153

0 25 000 50 000 75 000 100 000 125 000

Sotsiaalkindlustusfondid

Keskvalitsus

Kohaliku omavalitsuse 
üksused

VALITSUSSEKTOR KOKKU

Täistööajale taandatud töötajate arv 2014

99% 100% 100%
98%

95% 96% 95% 96%

95%

97%

85%

95%

105%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Keskvalitsus

Sotsiaalkindlustusfondid

99% 99% 100% 99%
97% 96% 96% 96%

95%

98%

85%

95%

105%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Kohaliku omavalitsuse üksused

Valitsussektor kokku (2008=100%)

99% 100%
100%

91%

87%

92%

94%
95%

95%

96%

99% 100% 100%
99%

96% 96% 96% 96%

98%

85%

90%

95%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Hõivatud riigis Valitsussektoris (sektorivahetuseta)

Valitsussektoris (sektorivahetusega)

102% 99% 100%

210%

286%
292% 291% 293% 297%

85%

155%

225%

295%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Valitsussektor kokku
Asutuste grupp 

sektorivahetuseta
Asutuse grupp 

sektorivahetusega



 

 

70 

 

Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas toodi AS A.L.A.R.A., AS Eesti Liinirongid 
ja AS Vedelkütusevaru Agentuur muu avaliku sektori alt keskvalitsuse alla, mis tõi kaasa 
töötajate arvu kasvu 330 võrra. Toimunud on muudatusi ka vastupidisel suunal ehk 
mitmed asutused on keskvalitsuse alt ära liikunud. Kultuuriministeeriumi 
maakonnamuuseumid ja kontsertorganisatsioonid ning Siseministeeriumi valitsemisala 
asenduskodud on üle antud kohalikele omavalitsustele vähendades keskvalitsuse 
töötajate arvu enam kui 400 töötaja võrra. Kokkuvõtvalt võib öelda, et kui välistada 
töötajate arvu muudatustest sektoritevahelised liikumised, siis näitab keskvalitsuse 
tasandil tervikuna töötajate arv väikest langustrendi (vt joonis 9). 

Riigiasutuste töötajate arv on vähenenud 819 töötaja võrra. Osaliselt on vähenemine 
toimunud rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste arvelt, kuid suurem osa sellest on 
tingitud asutuste juriidilise vormi ja haldaja muutmisest. Kultuuriministeeriumi 
maakonnamuuseumid ja Siseministeeriumi valitsemisala asenduskodud on üle antud 
kohalikele omavalitsustele ning Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on korraldatud 
muuseumid ja kontsertasutused hallatavatest asutustest ümber sihtasutusteks.  

Sihtasutuste töötajate arv on kasvanud 1672 töötaja võrra. Osaliselt on töötajate arv 
kasvanud samal põhjusel, mis tingis riigiasutuste töötajate arvu vähenemise ehk 
Kultuuriministeeriumi valitsemisalas korraldati muuseumid ja kontsertasutused 
hallatavatest asutustest ümber sihtasutusteks. Samas on sihtasutused ise töötajate arvu 
poolest ka kasvanud. Kõige enam kasvas töötajate arv SA Innoves ja SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaiglas. SA Innove kasvas 98 töötaja võrra seonduvalt Rajaleidja projekti 
käivitamisega. SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kasvas  255 töötaja võrra, kuna avati uued 
kiirabipunktid ja hakati ise haiglale osutama toitlustamisteenust.  

Avalik-õiguslike juriidiliste isikute töötajate arv on vähenenud 211 võrra. Selles grupis 
on töötajate arv püsinud suhteliselt stabiilne ja näitab viimaste aastate põhjal kerget 
langustrendi. Kõige suurema töötajate arvu kasvuga selles grupis on Kaitseliit, kus 
töötajate arv kasvas 63 töötaja võrra. 

Äriühingute ja mittetulundusühingute töötajate arv on kasvanud 451 võrra.  Kõige 
rohkem kasvas töötajate arv Riigi Kinnisvara AS-is (159 võrra). Ülejäänud töötajate arvu 
kasvu põhjustas eelmainitud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
valitsemisala asutuste sektori vahetus, mille kohaselt AS A.L.A.R.A., AS Eesti Liinirongid 
ja AS Vedelkütusevaru Agentuur toodi muu avaliku sektori alt keskvalitsuse  äriühingute 
ja mittetulundusühingute alla. 

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 13%. 
Arvestades piiratud eelarvelisi võimalusi ja demograafilisi trende tuleb töötajate 
arvu vähendada kooskõlas tööealise elanikkonna kahanemisega. See tähendab, et 
töötajate arv keskvalitsuse tasandil peab vähenema ca 400 töötaja võrra aastas (ca 
0,7%). Töötajate arvu vähendamine eeldab põhimõttelisi muutusi riigi ülesannete 
täitmises  ja avalike teenuste osutamises (funktsioonide ümberkorraldamine, teenuste 
standardite ülevaatamine jm). Arvestada tuleb siinjuures asjaoluga, et riigikaitse 
arengukava näeb Kaitseväes igal aastal ette koosseisu kasvu 50 tegevväelase võrra. Kuna 
rahvastik vananeb, võib prognoosida tööjõu vajadust tervishoiu ja sotsiaalse kaitse 
valdkonnas vähemalt senises mahus. See tähendab, et töötajate arvu vähendamine peab 
tulema teiste tegevusvaldkondade arvelt, mistõttu muutub üha enam tähtsaks 
prioriteetide seadmine. Lisaks on 2018. aasta jaanuarist kuni juunini Eesti Euroopa Liidu 
eesistujariigiks, mis tähendab, et eesistumise ettevalmistamine ja läbiviimine toob kaasa 
ajutise töötajate arvu kasvu.  
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Joonis 10. Keskvalitsuse töötajate arv on 2014. aastal mõnevõrra vähenenud, kui välistada 
töötajate arvu muudatustest asutuste sektorivahetused.  

 
Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Keskvalitsuse tööjõukulud kasvasid 2014. aastal võrreldes 2013. aastaga 9% (vt joonis 
10). Samas keskvalitsuse tööjõukulude suhe SKP-sse oluliselt ei kasvanud, vaid püsis 6% 
juures. Kõige enam kasvasid tööjõukulud sihtasutustes ning äriühingutes ja 
mittetulundusühingutes (need kulud sisaldavad lisaks riigieelarvele ka teisi allikaid, 
mistõttu graafik näitab üldist tööjõukulude kasvu, mitte riigieelarvest saadud kulude 
kasvu). Suurel määral olid siinkohal tööjõukulude kasvu põhjuseks ka töötajate arvu 
mõjuritena kirjeldatud asutuste sektorivahetused.  

Keskvalitsuse ja riigieelarveliste asutuste keskmise palga kasv oli 2014. aastal 
Eesti keskmisest mõnevõrra kiirem ja seega paranes palgapositsioon kolme 
protsendipunkti võrra suhtena Eesti keskmisesse.  
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Joonis 11. Kogu keskvalitsuse ja sealhulgas riigieelarveliste asutuste tööjõukulud on 
2014. aastal kasvanud 9%   

 
Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Keskmise kuupalga suhe Eesti keskmisesse kuupalka on paranenud kõige enam 
riigikaitse, avaliku korra ja julgeoleku, hariduse ja sotsiaalses kaitse valdkondades. Teiste 
valdkondadega võrreldes on madalamal palgatasemel tervishoid, vabaaeg ja kultuur 
ning sotsiaalne kaitse (vt joonis11). Palgakasvuks vahendite eraldamine teistest 
suuremas mahus (2014. aastal eraldati lisaks kesksele 5,1%-lisele palgafondi kasvule 
1,5% arstidele, kiirabile, hoolekandeteenustele, kultuuritöötajatele, õpetajatele) ei ole 
palku alati oodatud ulatuses kasvatanud. Näiteks ei ole tervishoiu ning vabaaja ja 
kultuuri valdkonnas oodatud palgakasv aset leidnud. Küll on parandanud oma 
palgapositsiooni hariduse valdkond ja ka sotsiaalse kaitse valdkond. Rohkem on palgad 
kasvanud nendes asutustes, kes on ära teinud või tegemas sisemisi reforme. 

2015. aasta palgafondi keskse kasvu (3%) ja täiendava kasvu (1,5% siseturvalisuse 
valdkonna töötajad, sotsiaalhoolekanne, arstid, kiirabi, kultuuritöötajad, õpetajad) mõju 
valdkondlikele palgapositsioonidele saab hinnata 2015. aasta sügisel.  
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Joonis 12. Keskvalitsuse keskmiste kuupalkade suhe Eesti keskmisse kuupalka on 
mõnevõrra paranenud 

 
Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem. 

 
 Rahvusvaheline võrdlus 

Rahvusvahelise võrdluse analüüs põhineb Eurostati ja OECD andmetel ning erinevatel 
valdkondlikel rahvusvahelistel raportitel. 

Arenenud riikide hulgas paistab Eesti silma suhteliselt kõrge valitsussektori töötajate 
osakaaluga ning keskmise tööjõukulude osakaaluga (vt joonis 12). Kui 2011. aasta 
andmete alusel oli OECD-s 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 SKP-st on Euroopa Liidu keskmisel tasemel (Eestis 
2012. aastal 10,8%, EL28 10,7%).  
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Joonis 13. Valitsussektori töötajate ja tööjõu kulud SKP-st 

 
Allikas: OECD, Eurostat.  

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 optimeerinud, ent puhtalt elanikkonna 
koguarvule tuginevad vajaduspõhised arvestused oleks ette näinud siiski veel 
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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 SKP-st 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. 

3.2.4.5. Investeeringud 

Joonis 14. Valitsussektori investeeringud 

 
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 investeeringute 
tegemiseks kasutatakse riigi maksutulusid ning Euroopa Liidu toetusi ja CO2 
kvoodimüügi tulusid105 (välisvahendid). Riigi ja kohalike omavalitsuste sihtasutuste ja 
avalik-õiguslike organisatsioonide investeeringuid ei ole arvesse võetud. 

                                                        

105 Konkreetsem teave nn kvoodikauplemistulu kasutamise alustest on leitav Lisas 3 „Perioodi 2013-2020 
EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel saadavate vahendite kasutamisest“ 
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Investeeringute osakaal sisemajanduse koguproduktist on alates 2011. aastast langenud. 
Langus algas järsult mõjutatuna välisvahendite investeeringumahtude kukkumisest 
mitmel järjestikusel aastal. Alates 2015 prognoosime investeeringute osakaalu 
stabiliseerumist 4,5%-le sisemajanduse koguproduktist, ent riigi eelarvestrateegia 
perioodi jooksul võib täheldada investeeringute osakaalu langustrendi jätkumist. 

Riigi eelarvestrateegia perioodil investeeritakse kokku 3,8 mld eurot, aastas keskmiselt 
959 mln eurot, sh moodustavad riigieelarvelised vahendid 74% investeeringute 
kogumahust.  

 Riigi maksutuludest investeeritakse kokku 0,9 mld eurot, aastas keskmiselt 222 
mln eurot, koos RKASi investeeringutega kasvab aastane keskmine maht 281 mln 
euroni. Suurimad investeeringud on kavandatud Eesti-Vene piiri 
väljaehitamiseks, Eesti Rahva Muuseumi ja uue Tallinna vangla rajamiseks. 

 Välisvahenditest suunatakse investeeringuteks 2 mld eurot (keskmiselt 489 mln 
eurot aastas), mis moodustab riigieelarvelistest investeeringutest koos RKASi 
investeeringutega 63%. Välisvahendite toel peamiselt jätkatakse 
veeinfrastruktuuri kaasajastamist ning korrastatakse koolivõrk. 

 Kohalikud omavalitsused (KOV) investeerivad prognoosi järgi 0,8 mld eurot, 
aastas keskmiselt 189 mln eurot. KOV-de investeerimismahu taastumine 
kriisieelsele tasemele toimub visalt. Riigi eelarvestrateegia perioodil kasvab maht 
märkimisväärselt (24% võrreldes eelneva nelja aasta mahuga), ent 2008. aasta 
tipptaset ei saavuta. KOVid investeerivad peamiselt kohalike teede parandamisse. 
Suurematest projektidest saab välja tuua Tallinna Ülemiste liiklussõlme. 

3.2.4.6. Riigi hoonestatud kinnisvara valitsemine 

Riigi kinnisvarastrateegia  

Riigi hoonestatud kinnisvara valitsemise aluseks on riigi kinnisvarategevuse strateegia, 
mille peaeesmärgid on riigile vajaliku vara tõhus arendamine ja korrashoid ning 
mittevajalike varade käibesse suunamine. Strateegia näeb ette riigieelarveliste asutuste 
kinnisvara valitsemise kompetentsikeskuse Riigi Kinnisvara AS kaudu. Riigi omandis 
hooned võõrandatakse RKAS-le mitterahalise sissemaksena, vajalikud hooned 
renditakse tagasi, mittevajalikud hooned võõrandatakse. RKAS osutab kinnisvara 
korrashoiuteenuseid, riigiasutused on tellija rollis, kahe poole suhet reguleerib 
üürileping. Investeeringud tehakse RKAS-i kaudu ja nende eest tasutakse üürimakses.  

Kinnisvarainvesteeringute tegemisel lähtutakse 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, selle eelduseks on hoonete üleandmine 
RKAS-le. Kinnisvara tsentraalsel valitsemisel 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. 

Uuele valitsemise ja rahastamise mudelile (üürimudelile) on üle läinud ca 1/3 
riigiasutuste hoonetest. Riigiasutuste omandis ja kasutuses on kokku 2,18 mln m² 
hooneid, sellest 1,54 mln m² on riigi omandis, 0,53 mln m² üüritud RKAS-ilt ja 0,11 
mln m2 teistelt omanikelt. Riigi hoonete portfelli kogumaht väheneb mõõdukas tempos, 
kuna kogu RKAS-le üle antavat pinda ei rendita kogu ulatuses tagasi. Viimase kolme 
aasta keskmisena on RKAS-ile üle antud 0,15 mln m² hooneid aastas, neist ca 1/3 
mittevajalikuna. RKAS-i üüriportfelli vakantsus on samal perioodil tõusnud 8,6%-lt 
12,0%-le, mis tuleneb eelkõige riigi pinnakasutuse optimeerimisest. Riigile 
mittevajalikku vara on RKAS müünud kolme aasta keskmisena 3,3 mln euro eest aastas 
(keskmiselt 38 000 m2 aastas). 

Üürimudelile üleminekuga muutub kulustruktuur riigieelarves: majandamiskuludes 
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tõusevad rendikulud ning samaaegselt vähenevad investeerimiskulud ja hoonete 
ülalpidamisega seotud personali- ja muud majandamiskulud (sisalduvad rendimakses). 
Kulustruktuuri muutmiseks on ette nähtud nn üleminekuperiood, mis tähendab, et 
esimesel kahel aastal peale varade üleandmist RKAS-ile toimub vara korrashoid seniste 
majandamiskulude ulatuses, peale seda lisanduvad üürihinnale:  

 puuduvate korrashoiuteenuste kulu (kõikidel hoonetel lisanduvad haldamine ja 
kindlustus, osadel hoonetel heakord ja tehnohooldus, 2016. aastal lõppenud 
üleminekuperioodiga hoonete keskmine kasv 7 €/m²/aastas); 

 netoüür ehk üleantud vara kapitalikulud (2016. aastal lõppenud 
üleminekuperioodiga hoonete keskmine kasv 14 €/m²/aastas), 

 remondikulud vara kvaliteedi hoidmiseks ja säilitamiseks (keskmisele tasemele 
24  €/m²/aastas).  

Rendimakse ei sisalda kvaliteedi tõstmiseks vajalike investeeringute kulusid, need 
lisanduvad rendimaksele pärast investeeringu valmimist ja üle andmist. 

Üürimudeli kaudu rahastamine ja investeeringute tegemine RKAS-i kaudu tähendab 
pikas perspektiivis üleminekut stabiilsele kinnisvara rahastamisele üürimaksete kaudu, 
kus üürihind sisaldab kõiki kinnisvaraga seotud kulusid. Kui riigi vajadused oleksid 
stabiilsed, hooned oleksid heas korras ning rahastamine oleks piisav, siis toimuks riigi 
kinnisvarakulude rahastamine vaid üürimaksete kaudu. 

Hoonete majandamiskulud 

Kogu valitsussektori kinnisvara majandamiskulud (ilma kapitalirendi põhiosa maksete ja 
intressideta) olid 2014. aastal 467,6 mln eurot aastas (kõik summad koos 
käibemaksuga), millest keskvalitsuse riigieelarveliste asutuse kulud olid 114,2 mln eurot 
(24%), ülejäänud valitsussektorisse kuuluva keskvalitsuse (riigi avalik- ja eraõiguslikud 
juriidilised isikud) kulud 161,5 mln eurot (35%), kohalike omavalitsuste (sh kohalike 
omavalitsuste valitseva mõju all olevad eraõiguslikud juriidilised isikud) 189 mln eurot 
(41%) ja ülejäänud valitsussektori kulud (sh sotsiaalkindlustusfondid) 2,5 mln eurot 
(1%). 

Joonis 15. Valitsussektori kinnisvara majandamiskulud 

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Hoonete majandamiskulud valitsussektoris kokku tõusid 2014. aastal võrreldes eelmise 
aastaga 7,0%. Enim on tõusnud riigieelarveliste asutuste kinnisvarakulud (17,3%), kasv 
on seotud põhiliselt RKAS-ga sõlmitud lepingute hindade kasvuga (üleminekuperioodi 
lõppemine ja uued investeeringud).  Muu keskvalitsuse kinnisvara majandamiskulud on 
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samuti jõudsalt kasvanud (9,9%), kuid kasv on siiski väiksem kui kahel varasemal aastal. 
Suur osa kasvust on tõenäoliselt seletatav viimastel aastatel toimunud kinnisvara ja 
tegevuste üleandmistega riigieelarvelistelt asutustelt sihtasutustele. 

Kui riigieelarveliste asutuste majandamiskulud näitavad üldiselt langustendentsi, siis 
RKAS-i üürilepingutega seotud kulud tõusevad: 2013. aastal tõusid RKAS-i üürimaksed 
18%, 2014. aastal 59%. Vt järgnev joonis (lisatud ka RKAS-le makstavad 
kapitalirendilepingute intressid). 

Joonis 16.  Keskvalitsuse riigieelarveliste asutuste hoonete majandamiskulud 2010-
2014.,Kesk 

 
Allikas: Rahandusministeerium 

RKAS-i rendimaksete kasv keskmises tempos üle 10% aastas jätkub ka eeloleval RES 
perioodil. Ainuüksi kehtivate lepingute prognoositud kasv 2016. aastal on 9%, 2017. 
aastal 18%,  2018. aastal 6,4 % ja 2019. aastal 13%.  

Kasvu kolm põhjust on:  
1) Uute investeeringute mõju, mis on 2016. aastal ¾ kasvust. Suurimad valmivad 

hooned: ERM (suur osa finantseeritakse Kultuurkapitalist), Rahvusarhiiv, 
Riigikontrolli uus hoone, NUKU juurdeehitus, Piusa kordon, Võru komando, 
Pärnu Koidula gümnaasium, Kaagvere kool. 

2) Üleminekuperioodi lõppemise mõju (sh lisanduv remondikomponent), mis on 
2016. aastal ¼ kasvust; 

3) Teenuste hinnatõusu mõju, mis 2016. aastal on negatiivne, kuid edaspidiseks on 
prognoositud taas kasv.  

Lisandub veel sõlmimata lepingute (RKAS-le üle andmata hooned) mõju, mis on 
arvestades varade üleandmist prognoositud tempos: 2017. aastal 1,7 mln eurot, 2018. 
aastal 8,2 mln ja 2019. aastal 18,2 mln eurot.  
 
Investeeringud hoonestatud kinnisvarasse 

Investeeringute vajadus tuleneb remondivõlast ja 2014. aastal kehtima hakanud 
Euroopa Liidu direktiivi (2012/27/EL artikkel 5) järgsetest riigi hoonete 
energiatõhususe nõuetest. Remondivõlg on tekkinud pikaajalisest kinnisvara korrashoiu 
alarahastamisest (ebapiisav tehnohooldus ja remont), mistõttu varade kvaliteet on 
langenud kiiremini kui see oleks optimaalse remondikulude mahu korral. 

Viidatud EL direktiiv nõuab, et igal aastal renoveeritakse 3% keskvalitsuse omandis ja 
kasutuses olevate köetavate ja/või jahutatavate miinimumnõuetele mittevastavate 
hoonete üldpõrandapinnast vähemalt energiatõhususe miinimumnõuetele vastavaks. 
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2014. aastal oli vaja nõuetele vastavaks viia 27 000 m2 pinda. Samal aastal valmis uut 
või rekonstrueeritud pinda 29 500 m2 (32,9 mln eurot), sellest RKAS-i kaudu ehitati ja 
finantseeriti 26 100 m² (28,9 mln eurot). Kuna uusehitisena valmis rohkem pinda, kui 
miinimumnõuetele mittevastavat pinda kasutusest välja läks ning kõik investeeringud ei 
tehtud miinimumnõuete täitmise kohustusega hoonetesse (nt vanalinnas asuvad 
hooned), saab metoodikast tulenevalt lugeda miinimumnõuetele vastavaks 17 000 m2 
(19,7 mln eurot), sellest RKAS-i kaudu ehitati ja finantseeriti 14 000 m² (15,7 mln 
eurot). Renoveerimiskohustuse (3%) täitmise hulka ei loeta uusehitisi, mille kasutusele 
võttes ei toimu pinna optimeerimist vanade hoonete kasutusest välja langemise läbi ega 
ka nt vanalinna hooneid, kuna miinimumnõuete täitmine ei ole miljööväärtuslikus 
piirkonnas nõutud (EhS § 3 lg 71). 

Aastatel 2010-2014 olid valitsussektori investeeringud kokku (koos veel tasumata 
kapitalirendi maksetega) aastas keskmiselt 228,2 mln eurot, sellest 66,2 mln eurot 
(29%) riigieelarveliste asutuste hoonetesse. Investeeringute maht viimasel analüüsitud 
viie-aastasel perioodil on langenud 1/3 võrra võrreldes aastatega 2005-2009, mil 
valitsussektori investeeringud aastas olid keskmiselt 335,2 mln eurot, sellest 54,2 mln 
eurot (16%) riigieelarveliste asutuste hoonetesse. 

Joonis 17. Valitsussektori kinnisvarainvesteeringud hoonetesse. 

 

Allikas: Rahandusministeerium. 
 
Perioodil 2010-2014 oli riigieelarveliste asutuste investeeringute mahust (ca 66,2 mln 
eurot) finantseeritud EL struktuurivahenditest hinnanguliselt 30 mln eurot aastas ja 
kvoodimüügi vahenditest 20 mln eurot aastas ehk välisvahendite osakaal oli ca 80%.  

Käimasoleval EL rahastamise perioodil (2014-2020) väheneb hoonetesse suunatavate 
investeeringute maht vähemalt 1/3 võrra (ca 20 mln euroni), sellele järgneval perioodil 
(2021-2027) hinnanguliselt veel 1/3 võrra (ca 10 mln euroni). Kvoodimüügi tulude 
kasutamisega ei saa peale 2020.a veel arvestada. Pikemas perspektiivis on võimalik 
arvestada vaid riigi omatuludega ning riigi tegevuskulude muutuse üldiste 
suundumustega arvestades üldist hindade kallinemist. 

2015. aastal ja edaspidi on vaja uutele nõuetele vastavaks viia 30 000 m² pinda aastas. 
Täisrekonstrueerimisel oleks sellises mahus pinna arvestuslik  uuendamise kulu ca 40-
50 mln eurot aastas, osalisel rekonstrueerimisel 2-3 korda väiksem.  Selliste summadega 
on võimalik eesmärki täita vaid juhul, kui investeerimisotsuste tegemisel suunatakse 
niigi nappe ressursse uute pindade juurdeehituseks vaid äärmiselt põhjendatud 
juhtudel. Prioriteediks peab olema energiatõhususe direktiivi täitmise reeglite järgmine, 
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mis hõlmab ka pinnakasutuse optimeerimist (arvesse läheb ka senine 
miinimumnõuetele mittevastav kasutusest välja jääv pind). 

Remondifond 

Remondifondi kogutakse eesmärgiga tagada vajalikud vahendid remonttöödeks, et 
taastada hoone kulunud (amortiseerunud) kvaliteet. Suurte portfellide puhul ei ole 
otstarbekas raha hoida reservis, vaid paigutada see nende objektide remondiks, kust 
remondiraha sarnastel alustel kogutakse. 

Uutel arendusobjektidel on remondifondi maksed arvutatud tulenevalt tegelikust 
remondivajadusest,  riigiasutuste poolt üle antud objektidel on remondikomponent 
arvestuslik. Optimaalseks remondifondi makseks on hinnatud 3% ehitusmaksumusest 
aastas ehk 47 €/m² aastas. RKAS-i portfellis olevate riigi hoonete keskmiseks 
remondikomponendiks on 24 €/m² aastas. Seda taset rakendatakse ka kõikidele neile 
objektidele, mille üleminekuperiood lõppeb aastatel 2016-2018. Riigiasutuste 
rendimaksetest ¼ ehk 20,8 mln eurot on maksed remondifondi. Aastaks 2019 on 
planeeritud lisavahendid 23,5 mln eurot remondikomponendi tõstmiseks 47 €/m² 
aastas. 

3.2.4.7. Sotsiaal- ja tervishoiukulud 

Aastatel 2016-2019 on sotsiaal- ja tervishoiukulude osakaal riigieelarvest 47%-50%, 
sealhulgas sotsiaalkulud moodustavad riigieelarvest 35%-36% ja tervishoiukulud 12%-
13%. Sotsiaal- ja tervishoiukulud ulatuvad 2019. aastal 4,92 mld euroni tõustes 
võrreldes 2016. aastaga 758,2 mln eurot (18,2%). 2016. aastal planeeritakse sotsiaal-ja 
tervishoiukulusid välja maksta 4,16 mld eurot.  

Joonis 18. Sotsiaal- ja tervishoiukulud 2009-2019 

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Tabel 7. Sotsiaal- ja tervishoiukulud 2009-2019 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Sotsiaal-ja 
tervishoiukulud 
(mld eurot) 

2 
791 

2 
748 

3 
002 

3 
274 

3 
514 

3 
682 

3 
987 

4 
159 

4 
435 

4 
624 

4 
917 

% riigieelarvest 44% 43% 42% 44% 46% 46% 47% 47% 48% 49% 50% 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Suurim kululiik on pensionid (I ja II sammas) moodustades sotsiaal- ja 
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tervishoiukuludest keskmiselt 51%. Võrreldes 2016. aastaga kasvavad pensionikulud 
270,6 mln eurot (12,5%), sealhulgas riikliku pensionikindlustuse kulud 245 mln eurot 
(14,9%), eripensionid 9,4 mln eurot (22,4%) ja riigipoolsed kanded kohustuslikku 
kogumispensionifondi 19,13 mln eurot (4,2%). 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.  

Rahvapensionid ja pensionilisad vähenevad võrreldes 2016. aastaga 3 mln eurot (13,3%) 
seoses töövõimetuspensionäride liikumisega töövõime toetamise skeemi. 

Üks olulisemaid tegevusi perioodil 2015-2019 on töövõimereformi rakendamine 
eesmärgiga aidata terviskahjustusega inimesed tööturule ja seal neil ka püsida. Uue 
töövõime toetamise skeemi raames reformitakse soodustingimustel vanaduspensionid, 
väljateenitud aastate pensionid ning eriseadustes sätestatud töövõimetus- ja 
toitjakaotuspensionid.  

07.05.2015. a toimunud Vabariigi Valitsuse kabinetiistungil otsustati lükata 
Töövõimetoetuse seaduse rakendamine edasi kuus kuud ehk 01.07.2016. aastasse (algne 
kuupäev 01.01.2016.a). Edasilükkamise tingis asjaolu, et infosüsteemide ega seadustega 
ei jõuta 01.01.2016. aastaks valmis. Töövõimereformi eesmärki toetavate teenuste 
pakkumisega alustatakse alates 1. jaanuarist 2016. a. Eesti Töötukassa  jätkab 
olemasolevate tööturuteenuste osutamist ning alustab uutega (mobiilne nõustamine 
koolist tööle liikumise toetamiseks, tööalane rehabilitatsioon, kaitstud töö, 
kogemusnõustamine, töölesõidu toetus ja saatja sõidukulu hüvitamine). Lisaks 
hakatakse tööandjatele korraldama koolitusi ja nõustamist vähenenud töövõimega 
isikute töötamise toetamiseks ettevõttes. Sotsiaalkindlustusamet alustab sotsiaalse 
rehabilitatsiooni teenuse pakkumisega, samuti lisanduvate teenustega ESF programmist, 
näiteks pikaajaline kaitstud töö. 

01.07.2016. aastast kehtima hakkava Töövõimetoetuse seaduse alusel hakatakse välja 
maksma töövõimetoetust, 2016. aasta eelarve 5,6 mln eurot. Alates 2016. aasta 1. juulist 
lähevad kõik uued töövõime hindamise juhtumid üle Töötukassale. 2017. aastast 1. 
jaanuarist hakkab Töötukassa uue metoodikaga hindama ka praeguseid 
töövõimetuspensionäre, kel saabub senine püsiva töövõime kaotuse tähtaeg. Sellega 
seoses tõuseb töövõimetoetuse eelarve 2019. aastaks 143 mln euroni. Riikliku 
pensionikindlustuse eelarve aga hakkab töövõimetuspensionäride liikumisel töövõime 
toetamise skeemi vähenema. Need ligikaudu 5000 inimest, kellele on püsiv töövõimetus 
määratud tähtajatult, võivad ise valida, kas soovivad jääda vanasse skeemi 
(töövõimetuspensioni saajateks) või liituda uue skeemiga. Seoses töövõimereformi 
rakendumisega suurenevad 2019. aastaks ka järgmised eelarved: 

 erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks töötuna arvel olijate eest 22,5 mln 
eurot, 2016. aasta eelarve 9,9 mln eurot; 

 erijuhtidel riigi poolt makstav sotsiaalmaks töövõimetuspensionäride ja osalise 
või puuduva töövõimega töötavate isikute eest 22,9 mln eurot, 2016. aasta 
eelarve 13,9 mln eurot. 

Tulenevalt sotsiaalmaksu laekumise kasvust suureneb aastaks 2019 ravikindlustuse 
eelarve 209,3 mln eurot – see tähendab 2016. aasta tasemega võrreldes 21% suuremaid 
tulusid Haigekassale, 2016. aasta eelarve 1 mld eurot.  

Koalitsioonilepinguga otsustati langetada 01.01.2017. aastal sotsiaalmaksumäär 0,5%  ja 
alates 1.01.2018. aastast 1%. Vähendatud sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 
kompenseeritakse Haigekassale riigieelarve muudest tuludest. Haigekassale säilib 
endine tulubaas.   

Lisavahendeid suunatakse võrreldes 2016. aastaga 2016-2019 perioodil ka muudele 
sotsiaalkuludele sh: 

 Peretoetuste eelarve, sh vajaduspõhine peretoetus, suureneb 78,7 mln eurot. 
2016. aasta eelarve on 199,5 mln eurot. Koalitsioonilepinguga otsustati tõsta 
lastetoetus 45 eurolt 60 eurole. Lapsetoetuse suurust muudetakse järgmiselt: 
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alates 2016. aasta 1. jaanuarist on lapsetoetuse suurus 50 eurot, alates 2018. 
aasta 1. jaanuarist 55 eurot ning alates 2019. aasta 1. jaanuarist 60 eurot. 
Lapsetoetuse suurus alates kolmandast lapsest peres ei muutu ning seda 
makstakse endiselt 100 eurot lapse kohta. Lisaks toetatakse iga kolme või enamat 
last kasvatavat perekonda täiendavalt 200 euro suuruse lasterikka pere 
toetusega. Lasterikka pere toetuse suurus sõltub peres kasvavate laste arvust – 
kolme kuni kuut last kasvatavale perele on see 200 eurot ning seitset või enamat 
last kasvatavale perele 370 eurot, mis kindlustab, et ka eriti suure pere sissetulek 
suureneb 200 euro võrra. 

 Vanemahüvitiste eelarve kasvab eeloleva nelja aasta jooksul 26,1 mln eurot 
(15,2%) küündides 2019. aastaks 198 mln euroni. Kulude tõus on tingitud 
keskmise palga prognoosi suurenemisest ja alampalga tõusust. 

 Puuetega inimeste igakuulised toetused suurenevad 10,1 mln eurot saajate arvu 
kasvu tõttu (2016.a eelarve 63,9 mln eurot). Lisaks hakkab 01.01.2017. aastast 
kehtima sügava puudega laste vanemate hooldustoetus. 

 Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks sotsiaaltoetuse saajate eest kasvab 
10,7 mln eurot saajate arvu kasvu ja alampalga tõsu tõttu. 2016. aasta eelarve on 
75,5 mln eurot.  

 Alates 2017. aastast otsustati luua elatisabi fond. Täiendavaid vahendeid eraldati 
7,2 mln eurot aastas. 

 Alates 2017. aastast rakendatakse üksi elavate pensionäride toimetulekut 
parandav toetusskeem, mille jaoks eraldati täiendavaid vahendeid 10 mln eurot 
aastas. 

Kiirabiteenuse osutamiseks eraldatakse 36 mln eurot aastas. Alates 1.jaanuarist 2016. 
aastast tõstetakse toimetulekupiir 90 eurolt 130 eurole, mille tulemusel tõuseb 
toimetulekutoetuse eelarve 22,5 mln euroni aastas. 

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

3.2.5. 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 2016. aastal -0,1% SKPst ning 
2017 ja 2018 aastaks väheneb see 0%ni SKPst. 

3.2.6. Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon 

Kohaliku omavalitsuse üksused (213 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 2014. aastal 1616 mln euroni (sh 95 mln eurot 
kohustuste tasumine). Sellest 66% moodustasid personali- ja majandamiskulud. 
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Joonis 19. Kohaliku omavalitsuse üksuste põhitegevuse ja investeerimistegevuse 
väljaminekute jaotus valdkonniti 2014. aastal (mln eurot) 

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk KOV-id otsustavad ise nende 
koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavad maksutulude (tulumaks ja maamaks) ning 
tasandus- ja toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohaliku omavalitsuse üksustele 
piisavad vahendid kohalike elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. 
Tasandusfond on mõeldud nende eelarveliste võimaluste ühtlustamiseks. Toetusfond 
koosneb valdkondlikest toetusliikidest, võimaldades teha õpetajate tööjõukulusid, 
tagada koolilõunat, maksta toimetulekutoetusi ja vajaduspõhise peretoetusi ning 
hooldada kohalike teid. Lisaks on KOV-del võimalus taotleda projektitoetust mitmest 
meetmest. Muud omatulud hõlmavad peamiselt laekumisi maamaksust ja 
keskkonnatasudest või  kaupade- ja teenuste müügist. 

Joonis 20. Kohaliku omavalitsuse üksuste sissetulekute jaotus 2014. aastal (mln eurot) 

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Kohaliku omavalitsuse üksused kohustusid 2014. a novembriks koostama 
eelarvestrateegia perioodiks 2015–2018. Strateegias on tulude ja kulude kavandamisel 
jäädud konservatiivseks. Näiteks tulumaksu eeldatakse sellel perioodil laekuvat kokku 
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82 mln eurot Rahandusministeeriumi prognoositust vähem. Tööjõukulusid 
planeeritakse kasvatada keskmiselt 3% aastas, mis jääb oluliselt alla prognoositavale 
riigi keskmise palga kasvule (keskmiselt 6% aastas). Majandamiskulude kasvuks 
arvestatakse keskmiselt 2% aastas. Palga- ja inflatsioonisurve tõttu võib eeldada kulude 
jooksvat ülespoole korrigeerimist. Ettevaatlikud on oldud ka investeeringute 
planeerimisega perioodiks 2015–2018. Keskmiselt planeeritakse investeeringuteks 
kasutada omavahendeid 125 mln eurot aastas, mis on vähem kui perioodil 2011–2014. 
Konservatiivse planeerimise tulemusena jõutakse eeldatavalt alates 2017. aastast 
ülejääki. See annab neile varu vastaval eelarveaastal kulude kasvatamiseks. 

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

Tabel 8. Kohaliku omavalitsuse üksuste väljaminekud (v.a finantseerimistehingud) 
valdkonniti106  kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiate kohaselt (mln eurot) 

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

01 Üldised valitsussektori teenused 137 149 147 146 151 153 

02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 0 

03 Avalik kord ja julgeolek 5 5 5 5 5 5 

04 Majandus 270 243 236 284 292 274 

05 Keskkonnakaitse 55 55 51 52 50 53 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 102 95 92 87 89 90 

07 Tervishoid 11 13 15 14 15 13 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 203 211 193 201 218 211 

09 Haridus 656 688 725 737 740 739 

10 Sotsiaalne kaitse 125 132 132 139 149 149 

KOKKU 1 562 1 591 1 595 1 666 1 709 1 686 

* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nendest sõltuvate üksuste tekkepõhine defitsiit ulatus 
2014. aastal Statistikaameti andmeil 5 mln euroni. Rahandusministeerium prognoosib 
nende defitsiiti jäämist ka perioodiks 2015–2019. Selle katmiseks suurendatakse 
kohustusi.  

Jooksvalt on kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete ja eelarve täitmise andmetega 
võimalik tutvuda eelarvearuannete kaudu.107 

Tabel 9. Kohaliku omavalitsuse üksuste koondnäitajad, Rahandusministeeriumi prognoos 
(mln eurot) 

Tulu ja tasakaal 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Sissetulekud 1 521 1558 1 616 1672 1733 1 799 

- Tulumaks 788 833 874 923 975 1033 

- Maamaks 59 59 59 59 59 59 

- Tasandusfond 75 75 76 76 76 76 

- Toetusfond 231 285 281 283 284 284 

Eelarvepositsioon  -5 -38 -41 -84 -35 -39 

Eelarvepositsioon (% 
SKPst) 

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

* - prognoos. 
Allikas: Rahandusministeerium. 

                                                        
106 Riigi raamatupidamise üldeeskirjaga kinnitatud klassifikaatori jaotus, mis põhineb COFOG-l.  
107 http://www.fin.ee/kov-eelarved-ulevaated#KOVK  

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

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

Tabel 10. Sotsiaalkindlustusfondide eelarvepositsioon aastatel 2014–2019 

 2014 2015  
eelarve 

2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Sotsiaalkindlustusfondid (mln eurot) 62 29 37 37 37 39 42 

Sotsiaalkindlustusfondid (% SKPst) 0,3 0,1 0,2 0,2 0,2 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 21. Haigekassa kulude jaotus 2014. aastal 

 

Allikas: Haigekassa. 

2014. aastal oli Haigekassa eelarvepositsioon tänu prognoositust väiksemale 
sotsiaalmaksu laekumisele ning suurematele kuludele (peamiselt ajutise 
töövõimetushüvitise kulu) oodatust halvem (puudujääk 17 mln eurot). Käesoleval aastal 
on oodata 2 mln euro suuruse ülejäägi tekkimist. Kõige suuremas mahus, kuid 
kogukuludega sama kasvutempoga kasvab 2015. aastal kulu eriarstiabile, mis on ka 
kõige suurem kululiik. Kulud üldarstiabile, ravimitele ning hambaravile kasvavad 
kogukuludest rohkem. Ajutise töövõimetushüvitise kulu kasvab võrreldes muude 
kuludega aeglasemalt. Aastatel 2016–2019 on oodata süveneva puudujäägiga 
eelarvepositsiooni, mis aastaks 2019 jõuab 11 mln euroni. Prognoosimisel on lähtutud 
Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud pikaajalisest kulueelarvest ning sotsiaalmaksu 
prognoosi ravikindlustuse osast. Arvestatud on ka sotisaalmaksumäära vähendamisega 
32,5%ni alates 01.01.2017 ning 32%ni alates 01.01.2018, mis Haigekassa jaoks kaetakse 
täies ulatuses riigieelarvest. 

Tabel 11. Haigekassa koondnäitajad aastatel 2011-2019 (mln eurot)** 

 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Tulud kokku 735,1 781,9 836,9 900,2 954,5 1 

009,1 

1 074,1 1 145,5 1 218,8 

Tervis-
hoiuteenused 

73% 

Ravimite 
kompen-
seerimine 

12% 

Ajutine 
töövõimetus 

11% 

Muud kulud 
2% 

Muud rahalised 
hüvitised 

1% 

Tervise 
edendamine 

0% 

Haigekassa 
tegevuskulud 

1% 
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sh. sotsiaalmaks 725,6 776,9 829,7 893,8 947,2 998,9 1 032,2 1 050,3 1 117,2 

sh. eraldis riigieelarvest 

 sotsiaalmaksu tulu 

vähenemise kompenseerimiseks  

      33,8 86,0 91,0 

Kulud kokku 725,5 780,9 838,4 916,7 952,7 1 

013,4 

1 080,6 1 152,7 1 229,8 

Eelarvepositsioon 14,3 1,9 0,8 -16,5 1,8 -4,3 -6,5 -7,2 -11,0 

Eelarvepositsioon (% SKPst) 0,1 0,0 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

* prognoos 
** Aastate 2011-2014 eelarvepositsioon Rahandusministeeriumi saldoandmiku põhjal. Aastate 2015-2018 kulud 
vastavalt Haigekassa nõukogu poolt kinnitatud pikaajalisele kulueelarvele. Aasta 2019 kulud vastavalt 
Rahandusministeeriumi poolt täpsustatud Haigekassa prognoosile. Aastate 2015-2019 tulude prognoos vastavalt 
Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadisele majandusprognoosile.  

Töötukassa kuludest moodustavad suurima osa töötuskindlustushüvitised. 2014. aastal 
sai nimetatud hüvitist pea kolm korda vähem inimesi kui 2009. aastal, mil saajate arv oli 
suurim. Kerge 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 22. Töötukassa kulude jaotus 2014. aastal 

 

Allikas: Töötukassa. 

Töötukassa ülejääk 2014. aastal oli 78 mln eurot, mis on oluliselt suurem 2013. aasta 
ülejäägist. Põhjuseks on peamiselt oodatust väiksemad töötuskindlustushüvitiste kulud. 
Käesoleva aasta Töötukassa eelarvepositsiooni mõjutab töötuskindlustusmakse määra 
langetamine (3%lt 2,4%le) ning kulude kasv. Oodatav ülejääk 2015. aastal on 35 mln 
eurot. Nagu eelmisel aastal, on ka käesoleval ning tulevatel aastatel eeldatud aktiivsete 
tööturumeetmete kulude katmist töötuskindlustusmaksetest. Samuti on eeldatud 
töövõimereformiga kaasnevaid täiendavaid kulusid. Järgnevatel aastatel Töötukassa 
oodatud ülejääk siiski kasvab ühtlaselt tänu tulude kasvule ning on 2019. aastal 52 mln 
eurot. 

Tabel 12. Töötukassa koondnäitajad aastatel 2011-2019 (mln eurot)*** 

 
2011 2012 2013 2014 

2015
* 

2016
* 

2017
* 

2018
* 

2019
* 

Tulud kokku 249,
7 

249,
3 

184,
8 

197,
2 

173,1 183,6 193,3 205,3 219,0 

 - töötuskindlustusmakse 194,
4 

211,
0 

167,
2 

174,
6 

150,1 158,4 167,9 178,0 189,4 

Kulud kokku 116,
4 

126,
5 

126,
7 

116,
0 

138,0 142,7 149,8 159,2 166,4 

Töötuskindlustus-
hüvitis 

32% 

Koondamishüvitis 
8% 

Tööandja 
maksejõuetuse 

hüvitis 
3% 

Sotsiaalmaks 
16% 

Tööturuteenused 
20% 

Töötutoetus 
7% 

Töötukassa 
tegevuskulud 

14% 
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 - hüvitised** 44,6 48,7 54,4 50,4 55,9 54,2 53,3 53,7 56,6 

Eelarvepositsioon 
129 

118,
6 

63,2 81,2 35,1 40,8 43,5 46,1 52,6 

Eelarvepositsioon (% 
SKPst) 

0,8 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

* prognoos 
** Töötuskindlustushüvitis, kindlustushüvitis koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse hüvitis. 
*** Aastate 2011-2014 eelarvepositsioon Rahandusministeeriumi saldoandmiku alusel, samade aastate tulud ja kulud 
vastavalt Töötukassa majandusaasta aruannetele, 2015-2019 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 2011-2014.   

3.3. 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 2013. aasta Eesti maksukoormus 31,8% SKPst, mis on Euroopa 
Liidu liikmesriikidega võrreldes üks madalamaid (vt joonis 30). Võrreldes Kesk- ja Ida-
Euroopa riikidega on meist suurem maksukoormus Tšehhis, Horvaatias, Sloveenias ja 
Ungaris. 

Joonis 23. Maksukoormus Euroopa Liidus 2013. aastal* (% SKPst) 

 
* ESA 2010-le ülemineku tõttu on andmed lünklikud 
Allikas: Eurostat. 

2014. aasta maksukoormuseks kujunes 32,9% SKPst (vt joonis 31A). Selle aasta 
maksude laekumist suurendasid administratiivsed meetmed. Tööjõumaksude laekumist 
mõjutas positiivselt töötajate registri rakendumine alates 1. juulist. 2014. aasta lõpus 
jõustusid ettevõtete kohustus esitada Maksu- ja Tolliametile arvete andmed (KMD INF) 
ja ettevõtte sõiduauto sisendkäibemaksu mahaarvamise 50% piirang. Seoses 
üleminekuga ESA2010 arvepidamisele lisandus maksukoormuse arvestusse 
saastekvootide müügitulu, mis omab mõju alates 2014. aastast.  

Valitsuse eesmärk on hoida maksukoormus 2014. aasta tasemel (ca 33% SKPst), 
vähendades tööjõuga seotud makse. 

Perioodil 2015–2019 on maksukoormust vähendava mõjuga tulumaksu ja 
töötuskindlustusmakse määra langetamine, maksuvaba tulu tõstmine ja sotsiaalmaksu 
määra langetamine. 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 pakendiaktsiisi muudatused ja teekasutustasu 
kehtestamine raskeveokitele.  Allpool on kavandatavatest meetmetest lähemalt 
kirjutatud. Kokkuvõttes püsib maksukoormus 2014. aastaga võrreldaval tasemel jõudes 
2019. aastaks 33,2%le SKPst. 
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3.3.1. Maksumuudatused 

Aus maksukeskkond – võrdne konkurents ja kohtlemine 

Riigikogu võttis eelmisel aastal vastu 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. Seadus jõustus 1. detsembril 2014.  

Käibemaksudeklaratsiooni elektroonilise lisaga kogutakse ettevõtetevaheliste tehingute 
kohta täiendavat informatsiooni, millega vähendatakse käibemaksupettuste hulka, 
parandades seeläbi konkurentsi toimimist. Seadus jõustus 1. novembril 2014. Kahe 
meetme kombineeritud mõju käibemaksu laekumisele järgneval neljal aastal on 
ligikaudu 100 mln eurot aastas. 

Õiglasem maksusüsteem – maksuerisuste vähendamine 

Ebaefektiivsete maksusoodustuse vähendamine on suund maksumaksjate võrdse 
kohtlemise ja maksusüsteemi neutraalsuse tagamisele. 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 seda eesmärki on kõige otstarbekam saavutada just 
maksusoodustuse kaudu. Vajaduse korral sätestatakse soodustus tähtajalisena, mis 
annab võimaluse analüüsida soodustuse efektiivsust eesmärgi saavutamisel ning 
otsustada analüüsi põhjal, kas pikendada soodustust.  

Alates 1. jaanuarist 2016 fikseeritakse laste täiendav maksuvaba tulu 1 848 eurol aastas, 
piiratakse mahaarvatavaid koolituskulusid ja vähendatakse mahaarvamise ülempiiri 
1920 eurolt 1200 euroni. 

Alates 1. jaanuarist 2017 kavandatakse tõsta majutusteenuse ning majutusteenuse koos 
hommikusöögiga käibemaksumäära 9%-lt 14%-le.  

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

Tööjõu maksukoormust vähendab tulumaksu ja töötuskindlustusmakse määra 
langetamine alates 1. jaanuarist 2015, maksuvaba tulu tõstmine 2019. aastaks 2 460 
euroni aastas (205 euroni kuus) ja pensionäride täiendava maksuvaba tulu tõstmine nii, 
et keskmine pension oleks maksuvaba. Oluliselt vähendab tööjõu maksukoormust ka 
sotsiaalmaksu määra langetamine 32,5%-le alates 1. jaanuarist 2017 ja 32%-le alates 
1. jaanuarist 2018. 

Tarbimise maksukoormust suurendab aktsiisimäärade tõstmine. Alkoholiaktsiisi määrad 
tõusevad järgmisel aastal 15% ning edasi 10% aastas kuni 2020. aastani (sh vein üle 6% 
20% aastatel 2019 ja 2020). Alkoholiaktsiisi tõstetakse kooskõlas alkoholipoliitika 
rohelise raamatu hinna- ja maksupoliitika meetmega, mis näeb ette alkoholi 
maksustamise pikaajalise raamistiku väljatöötamist. Tubakaaktsiisi määrasid tõstetakse 
8% aastas alates 2016. aasta 1. juunist ja nii edasi kuni 2018. aastani ning 10% aastas 
kuni 2020. aastani. Vastavalt maksupoliitika meetmele peab tubakatoodete hind tõusma 
vähemalt tarbijahinnaindeksiga samas tempos, et tubakatoodete kättesaadavus ei 
suureneks. Mõlema aktsiisikauba määrad tõusevad rohkem kui on eeldatav üldine 
hinnatõus, et suurendada maksutulusid ning piirata tarbimist. Samuti tõstetakse alates 
2016. a 1. veebruarist diislikütuse aktsiisimäära 14% ja bensiini aktsiisimäära 10% ning 
edasi mõlemaid määrasid 10% aastas aastatel 2017 ja 2018. Tulenevalt kahe levinuima 
mootorikütuse (diislikütuse ja bensiini) võrdsema maksustamise soovist ning 
arvestades nende kütuste energiasisaldust on diislikütuse aktsiisimäära tõus aastal 2016 
suurem.  

Keskkonnamakse suurendab maagaasi aktsiisi tõstmine. Maagaasi kui fossiilse kütuse 
aktsiisimäära on valitsusel kavas tõsta 2018 ja 2019. aastal, vastavalt 60% ja 39%.  
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 Joonis 24. Maksukoormuse areng Eestis (% SKPst) 

A. Maksukoormus     B. Maksulised tulud (%) 

     

  
Allikad: Rahandusministeerium, Eurostat. 

Võrreldes 2015. aastaga langeb tööjõumaksude108 osakaal kogulaekumises 2019. 
aastaks 50,2%lt 49,1%le, kapitalimaksude109 osakaal langeb 7,3%lt 6,8%le ja 
tarbimismaksude110 osatähtsus tõuseb 42,6%lt 44,0%le (vt joonis 31B). 

Keskkonnamaksud111, mis on osa tarbimismaksudest, moodustavad 2015. aastal 8,4% 
kõigist maksudest, ületades sellega Euroopa Liidu keskmist (6,2% 2011. aastal). 
2019. aastaks tõuseb keskkonnamaksude osakaal 9,4%le kütuseaktsiisi tõstmise, 
saastekvootide müügitulu suurenemise ja teekasutustasu kehtestamise tõttu. 

Tabel 13. 2016. aasta peamised maksupoliitilised muudatused112 

Maksumuudatused 
Jõustumine 

Mõju 2015 

mln € % SKPst 

 1. Alkoholiaktsiisi täiendav tõstmine 
5% 2016. aastal 

1. veebruar 2016 22,0 0,10 

 2. Tubakaaktsiisi täiendav tõstmine 
3% 2016. aastal  

1. juuni 2016 24,0 0,11 

 3. Diislikütuse aktsiisimäära tõstmine 
14% 2016. aastal  

1. veebruar 2016 43,0 0,20 

 4. Teiste mootorikütuste 
aktsiisimäära tõstmine 10% 2016. 
aastal 

1. veebruar 2016 18,0 0,08 

 5. Muude kütuste aktsiiside 
ühtlustamine   

1. veebruar 2016 4,0 0,02 

 6. Maksuvaba tulu tõstmine 2 040€-le 
aastas 

1. jaanuar 2016 26,0 0,12 

Allikas: Rahandusministeerium. 

 

                                                        
108 ESA2010 metoodika kohaselt loetakse tööjõumaksude hulka: sotsiaalkindlustusmaksed, füüsilise isiku tulumaks 
palgatuludelt, füüsilise isiku tulumaks sotsiaalsiiretelt ja pensionidelt, füüsilise isiku tulumaks ettevõtlusega 
tegelemiselt. 
109 ESA2010 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. 
110 ESA2010 metoodika kohaselt loetakse tarbimismaksude hulka: käibemaks, tollimaks, aktsiisid, autode 
registreerimistasu, müügimaks, saastetasud, kalapüügiõiguse tasu, paadimaks, saastekvootide müügitulu. 
111 Keskkonnamaksud jagunevad energia- (kütuse- ja elektriaktsiis, saastekvootide müügitulu), transpordi- 
(raskeveokimaks, autode registreerimistasu, paadimaks) ja saastemaksudeks (saastetasud, vee erikasutustasu, 
pakendiaktsiis, kalapüügiõiguse tasu). 
112 Tekkepõhine mõju võrreldes sellega, kui jääks kehtima Rahandusministeeriumi kevadprognoosi 2015 ajal seaduses  
kehtinud määrad/olukord. 
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Tabel 14. Eelarvepoliitiliste otsuste mõju valitsussektori tuludele 

 2014 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

mln 
eurot 

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

Valitussektori tulud  7 665,7 39,3 41,1 39,5 39,9 39,0 38,7 

Valitsussektori tulud 
arvestades tulupoliitilisi 
meetmeid 

   40,1 40,4 39,6 39,2 

* - prognoos. 
Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium. 

3.3.2. Efektiivne maksumäär ja maksukiil 

Lisaks maksutulude osakaalule SKPs iseloomustab maksukoormuse suurust ka 
efektiivne maksumäär113 (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 hoida tööjõu efektiivne maksumäär 2015. aasta tasemel (ca 
33%). 

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 2009-2010 tõsteti töötuskindlustusmakse määra ning peatati 
riigipoolsed kohustusliku kogumispensioni maksed, mistõttu efektiivne maksumäär 
tõusis. 2012. aastal oli tööjõu efektiivne maksumäär 35,0%, millega olime Euroopa 
Liidus 13. kohal. Seoses riigipoolsete kogumispensioni maksete taastumise (2012), 
töötuskindlustusmakse määra langetamise (2013, 2015), tulumaksumäära langetamise 
(2015) ja maksuvaba tulu tõstmisega (2015) kahaneb näitaja 2015. aastaks 33,0%le. 
Kogumispensioni maksete kompenseerimine (2+6 ja 3+6 maksed) mõjutab näitajat 
perioodil 2014–2017. 2019. aastaks jõuab tööjõu efektiivne maksumäär 33,1%ni. 
Tarbimise efektiivne maksumäär tõuseb seoses aktsiisitõusudega samal ajal 28,1%ni. 

Tööjõu maksukiil (tax wedge) on erinevus tööandja tööjõukulude ja töötaja 
netosissetuleku vahel, mis sisaldab ka rahalisi toetusi (lapsetoetus, vajaduspõhine 
peretoetus, madalapalgaliste toetus). Peretüüpide vahelised erinevused võivad olla 
olulised - näiteks abielus kahe lapsega paari, kus üks vanem teenib 100% keskmisest 
palgast, maksukiil sõltub võrreldes üksiku inimesega oluliselt rohkem maksuvabast 
tulust (täiendavalt mittetöötava abikaasa ja teise lapse eest). Vanemahüvitist OECD 
metoodika järgi arvesse ei võeta. Liiga kõrge maksukiil võib vähendada huvi töötada 
ning mõjuda seetõttu negatiivselt tööturu arengutele. 

2019. aastaks langetatakse sotsiaalmaksu määra 32%le, tõstetakse maksuvaba tulu 205 
eurole kuus, suurendatakse esimese ja teise lapse toetust 60 eurole kuus ja rakendatakse 
madalapalgaliste toetus. Need muudatused vähendavad üksikisiku maksukiilu 
keskmiselt 1,0% võrra (vt joonis 32C) ja pere maksukiilu keskmiselt 3,2% võrra (vt 
joonis 32D). Mõlema peretüübi puhul väheneb maksukiil seda rohkem, mida madalam 
on sissetulek. Eesti kohta on leitud, et maksuvaba tulu tõstmise positiivne mõju 
tööjõupakkumisele on suurem kui tulumaksumäära vähendamise mõju114. 
Madalapalgaliste maksukiilu vähendamist soovitavad Eestile ka rahvusvahelised 
organisatsioonid (IMF ja OECD). 

 

 

                                                        
113 Vahel tõlgitakse ka tegeliku või keskmise maksumäärana. Eelistatud mõiste on siiski efektiivne maksumäär, mis 
omab võrreldes teistega täpsemat tähendust. 
114 K. Staehr (2008) Estimates of employment and welfare effects of labor income taxation in a flat-tax country: the 
case of Estonia, Bank of Estonia, Working Paper No 3/2008. 
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Joonis 25. Efektiivne maksumäär (% maksubaasist) ja maksukiil (% tööjõukuludest) 

A. Tööjõu efektiivne maksumäär  B. Tarbimise efektiivne maksumäär 

   

 
 

C. Maksukiil, üksik lasteta inimene, kes teenib D. Maksukiil, abielus paar, 2 last, üks 
vanem teenib  

50–250% töölise keskmisest palgast, 2019 50–250% töölise keskmisest palgast, 
2019 

 
* Rahandusministeeriumi kevadise prognoosi kohaselt on töölise keskmine brutopalk 2019. aastal 16 404 eurot aastas. 
Vajaduspõhise peretoetuse sissetulekupiiriks 2019. aastal on arvestatud 9 575 eurot aastas ja absoluutseks vaesuspiiriks 
3 180 eurot aastas. 
Allikad: Taxation trends in the European Union (2014), Rahandusministeerium. 

3.3.3. Maksukulud 

Järgnevalt on kirjeldatud Eesti riigieelarves aastatel 2015–2016 sisalduvaid 
maksukulusid. Maksukulude 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 
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hinnatud eraldi, arvestamata eri sätete omavahelisi koosmõjusid, ning seetõttu ei ole 
maksukulude koondsumma 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. Käibemaksuseaduse115 (KMS) puhul võib nimetada 
maksukuludeks ehk olulisteks hälveteks eesmärgiks olevast maksusüsteemist sätteid, 
mille kaudu toetatakse soodsama maksumäära kaudu teatud kaupade või teenuste 
tarbimist. Tulumaksuseaduse116 (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 maksukulu). Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja 
elektriaktsiisi seaduse117 (ATKEAS) puhul võib nimetada maksukuludeks ehk olulisteks 
hälveteks eesmärgiks olevast maksusüsteemist sätteid, mille kaudu toetatakse 
soodsamate aktsiisimäärade või aktsiisivabastuste kaudu teatud tegevusalade 
ettevõtjaid või teatud kaupade tootmist. 

4. Tabel 15. Maksukulud riigieelarves aastatel 2015–2016118  (mln €) 

Maksukulu 
Säte 

Valitsemis-
funktsioon119 

2015 2016 

     1. Käibemaksumäär 9% raamatutele, töövihikutele ja 
perioodika väljaannetele 

KMS §15 lg 2 
p 1 ja 3 

9 9,8 10,2 

2. Käibemaksumäär 9% ravimitele ja meditsiini-
seadmetele 

KMS §15 lg 2 
p 2 

7 47,9 50,2 

3. Käibemaksumäär 9% majutusteenustele KMS §15 lg 2 
p 4 

8 20,2 21,2 

4. Hoiuseintresside maksuvabastus  TMS §17 lg 2 10 2,5 2,6 

5. Täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest TMS §23¹ 10 25,8 26,3 

6. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral TMS §23² 10 159,7 163,5 

7. Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või 
kutsehaigushüvitise korral 

TMS §23³ 10 0,2 0,2 

8. Eluasemelaenu intresside mahaarvamine TMS §25 6 12,2 10,3 

9. Koolituskulude mahaarvamine TMS §26 9 14,2 12,0 

10. Kingitused ja annetused TMS §27 lg 1 8 0,8 0,8 

11. Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute 
soetamine 

TMS §28 10 6,7 6,7 

12. FIE täiendav maksuvaba tulu põllumajandus-
saaduste või metsamaterjali võõrandamisel 

TMS §32 lg 4 4 2,6 2,4 

13. Väikeõlletootjate 50% aktsiisimäär ATKEAS §46 
lg 1 

4 0,2 0,2 

14. Eriotstarbelise diislikütuse soodsam aktsiisimäär 
põllumajanduses 

ATKEAS §66 
lg 7 

4 34,0 23,0 

15. Kalurite kütuseaktsiisivabastus ATKEAS §27 lg 
1 p 22² 

4 1,2 1,3 

16. Elektrienergia, mida kasutatakse keemilise ATKEAS §27 lg 4 0,7 0,7 

                                                        
115 Käibemaksuseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017.  
116 Tulumaksuseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012031.  
117 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/120122012004. 
118 Maksukulude hinnangud on arvutatud ainult nende sätete kohta, mis sisalduvad maksundusalastes õigusaktides 
seisuga 1.01.2013. 
119 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/125102012017
https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012031
https://www.riigiteataja.ee/akt/120122012004
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Maksukulu 
Säte 

Valitsemis-
funktsioon119 

2015 2016 

reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes, 
metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides 

1 p24, 284 

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

ATKEAS §27 lg 
1 p282 

4 6,8 6,8 

18. Kütus, mida kasutatakse mineraloogilistes 
protsessides 

ATKEAS §27 lg 
1 P 282 

4 0,6 0,6 

19. Maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös 
hoidmiseks 

ATKEAS §27 lg 
1 P 286 

4 0,05 0,05 

KOKKU   346,0 339,2 
Allikas: Rahandusministeerium. 

2015. ja 2016. aasta riigieelarvete laekumist mõjutab 20 erinevat maksukulu sätet käibe-
maksuseaduses, tulumaksuseaduses ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi 
seaduses. Kokku moodustab peamiste maksukulude maht 2015. aastal 346,0 mln eurot 
ehk 1,7% SKPst. Jätkuvalt on maksukuludest suurima mahuga täiendav maksuvaba tulu 
pensioni korral, madalama käibemaksumääraga maksustatud ravimid ja 
meditsiiniseadmed ning diislikütuse aktsiisimäärast soodsam aktsiisimäär 
eriotstarbelisele diislikütusele. Kolme suurima maksukulu maht moodustab 2015. aastal 
70% kõikide kehtestatud maksukulude mahust. Aastal 2016 vähenevad maksukulud 
2,0% võrra 339,2 mln eurole. Põhjuseks kütuse erimärgistamise kaotamine (v.a. 
põllumajanduses). 

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 2015–2016 
kümnest erinevast valitsemisfunktsioonist kuute (majandus; elamu- ja kommunaal-
majandus; tervishoid; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; sotsiaalne kaitse). 
2015. aastal moodustavad suurima osakaalu valitsemisfunktsioonid “sotsiaalne kaitse” 
(192,4 mln eurot ehk ca 56% maksukulude mahust), “majandus” (46,0 mln eurot ehk 
13%) ning “tervishoid ” (47,9 mln eurot ehk 14%). Ülejäänud valitsemisfunktsioonide 
alla kuuluvate maksukulude mahud moodustavad 59,7mln eurot ehk 17% maksukulude 
kogumahust. 

Maksukulusid võib vaadata ka osatähtsusena vastava maksu laekumisest. Käibemaksu 
puhul moodustavad maksukulud (tabelis punktid 1–3) 2015. aastal 78 mln eurot ehk 4% 
käibemaksu kogulaekumisest. Riigieelarvesse laekuvast füüsilise isiku tulumaksust 
moodustavad vastavad maksukulud (tabelis punktid 4-12) 222 mln eurot ehk 71% ning 
aktsiise (tabelis punktid 12–19) jääb maksusoodustuste tõttu laekumata 43 mln eurot 
ehk 6% laekumisest. 

4.1. Valitsussektori võlakoormus ja reservid 

4.1.1. Valitsussektori võlakoormus 

Eesti eelarvepoliitika põhieesmärk iseseisvusaastate jooksul on olnud hoida 
valitsussektori eelarvepositsioon keskpikal perioodil tasakaalus ning võimaluse korral 
ülejäägiga, mis on omakorda väljendunud madalas võlakoormuse tasemes. 2014. aasta 
lõpus ulatus Eesti valitsussektori võlg 10,6%ni SKPst, mis on võrreldes 2013. aastaga 
0,5% kõrgem tase. Võlakoormuse suurenemise põhjusteks olid eelkõige muu 
keskvalitsuse (sihtasutused ja avalik-õiguslikud institutsioonid) asutuste ning kohalike 
omavalitsuste võlakoormuse kasv. Veidi suurenes ka Euroopa Finantsstabiilsusfondi 
(EFSF)120 poolt väljastatud laenude maht. Valitsussektori 2 073 mln euro suurusest 

                                                        
120 Vastavalt valitsussektori võla arvestuse metoodikale kajastuvad alates Eesti liitumisest EFSFiga ka viimase poolt 
väljastatud laenud osaliselt Eesti võlakoormuses. 
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võlgnevusest moodustas keskvalitsuse panus koos EFSFi mõjuga 1 316 mln eurot121 ning 
kohalike omavalitsuste võlg 757 mln eurot, välisvõla osakaal oli koguvõlast 66% (vt tabel 
17). Ilma EFSFi mõjuta, mis ulatus 2014. aastal 485 mln euroni, moodustas keskvalitsuse 
panus võlakoormusesse 831 mln eurot ehk 4,3% SKPst. 

Tabel 16. Valitsussektori võlakoormuse muutus 2014. aastal 

 31. detsember 2013 31. detsember 2014 Muutus 

mln eurot % SKPst mln eurot % SKPst % SKPst 

      Valitsussektor 1 887,5 10,1 2 072,5 10,6 0,5 

Kodumaine võlg 639,2 3,4 697,4 3,6 0,2 

Välisvõlg 1 248,3 6,7 1 375,1 7,0 0,4 

Keskvalitsus122 1 311,0 7,0 1 420,0 7,3 0,3 

Kodumaine võlg 216,3 1,2 228,3 1,2 0,0 

Välisvõlg 1 094,7 5,8 1 191,7 6,1 0,3 

Kohalikud omavalitsused 678,5 3,6 756,8 3,9 0,3 

Kodumaine võlg 524,9 2,8 573,4 2,9 0,1 

Välisvõlg 153,6 0,8 183,4 0,9 0,1 

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: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

2015. aastal väheneb valitsussektori võlakoormus 10,3%le SKPst. Võlakoormuse 
vähenemise põhjuseks on keskvalitsuse panuse vähenemine, kohalike omavalitsuste 
võlakoormus püsib protsendina SKPst 2014. aasta tasemel. Prognoosi kohaselt väheneb 
valitsussektori võlg ka järgnevatel aastatel ning prognoosiperioodi lõpuks moodustab 
see 8,4% 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 3,9% lähedal. 

Tabel 17. Valitsussektori võlakoormus 2014–2019  (% SKPst) 

 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

1. Võlg kokku 10,6 10,3 9,9 9,6 8,9 8,4 

2. Muutus võlakoormuses  0,5 -0,3 -0,4 -0,4 -0,7 -0,6 

Panused võlakoormuse muutusesse: (2=3-4+5+6)123 

3. Nominaalse SKP kasvu panus -0,4 -0,4 -0,5 -0,6 -0,6 -0,5 

4. Primaarne eelarvetasakaal 0,7 -0,5 0,0 0,0 0,5 1,1 

5. Intressimaksed 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

6. Võlakoormuse muutuse ja eelarvepositsiooni 
vaheline erinevus (stock-flow adjustment, SFA) 

1,6 -0,5 0,0 0,1 0,3 1,0 

Valitsussektori võla hinnanguline intressimäär 
(%) 

1,2 1,0 1,0 1,2 1,2 1,3 

Muud asjakohased näitajad 

7. Likviidsed finantsvarad 10,4 9,3 8,9 8,6 8,1 8,0 

8. Võla amortisatsioon alates eelmise aasta 
lõpust

124
 

0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 

9. Netovõlg (9=1-7) 0,2 1,0 1,0 1,0 0,8 0,4 

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

                                                        
121 Valitsussektori tasemel konsolideeritud number. 
122 Keskvalitsuse tasemel konsolideeritud number. 
123 Mõnel aastal ümardamisest tulenevalt võrdus ei kehti. 
124 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 



 

 

95 

 

 2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

11. Keskmine aegumistähtaeg
125

 (aastat) 6,0 5,2 4,3 3,6 3,1 2,7 
* - prognoos. 
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). 2014. aastal oli Eesti SFA 306,4 mln eurot ehk 
1,6% SKPst (vt joonist 33B), mis tähendab, et kasvas nii võlakoormus (185 mln eur) kui 
ka eelarvepositsioon oli ülejäägis (121 mln eur), mis tähendab, et ülejääki ei kasutatud 
mitte võla vähendamiseks, vaid reservide suurendamiseks. Sel aastal on SFA prognoosi 
kohaselt negatiivne, mis tähendab, et võlakoormus suureneb vähem kui eelarvepuudu-
jäägi võrra, mis tuleneb sellest, et puudujäägi katmiseks kasutatakse reserve. Aastatel 
2016-2019 on SFA positiivne. 2016-2017. aastal seetõttu, et võlg suureneb rohkem kui 
on valitsussektori puudujääk (laenude tagasimaksete, mida eelarve kuludes ei kajastata, 
suurenemise tõttu) ja 2018-2019. aastal sellepärast, et võlakoormus väheneb vähem kui 
on ülejääk (ülejääki ei kasutata prognoosi kohaselt mitte võla vähendamiseks, vaid 
reservide suurendamiseks). 

Joonis 26. Võlakoormuse areng  2004–2019 (% SKPst) 

A. Valitsussektori võlg (% SKPst) B. Võlakoormuse muutuse ja eelarvepositsiooni 
vaheline erinevus (% SKPst) 

   

C. Keskvalitsuse126 võla tagasimaksed (mln eur) D. Keskvalitsuse127 võla keskmine intress (%) 

   
Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet, Eurostat. 

                                                        
125 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
126 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
127 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
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4.1.2. Valitsussektori reservid ja netopositsioon 

Valitsussektori likviidsete finantsvarade128 maht oli 2014. aasta lõpus 2 039 mln eurot, 
mis moodustas 10,4% SKPst. Võrreldes eelmise aastaga suurenesid nii keskvalitsuse, 
sotsiaalkindlustusfondide kui ka kohalike omavalitsuste reservid. Sel aastal on tulenevalt 
vajadusest finantseerida riigieelarve puudujääki ning finantseerimistehinguid ette näha 
reservide vähenemist. Alates järgmisest aastast on ette näha reservide järk-järgulist 
suurenemist. Samas jääb reservide kasv SKP nominaalkasvule alla, mistõttu vähenevad 
valitsussektori likviidsed varad 2019.a lõpuks 8%ni SKPst. 

Valitsussektori võlakoormus ületas 2014. aastal mõnevõrra reservide mahtu ning 
netovõlg moodustas 0,2% SKPst (vt joonis 20). Prognoosi kohaselt vähenevad 
järgnevatel aastatel nii võlakoormus kui ka reservid, kuid reservid vähenevad rohkem 
ning aastatel 2015-2017 püsib netovõlg tasemel 1,0% SKPst. Seejärel hakkab netovõlg 
vähenema ning jõuab 2019. aasta lõpus prognoosi kohaselt 0,4% SKPst. Ilma EFSFi 
mõjuta ületavad reservid kogu prognoosiperioodi jooksul võlakoormust ning 
prognoosiperioodi lõpuks ulatuvad netovarad 1,6%ni SKPst. 

Joonis 27. Valitsussektori likviidsed varad, võlakoormus ja netopositsioon 2006–2019 (% 
SKPst) 

 
Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 
 

  

                                                        
128 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). 
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KOKKUVÕTE 

Riigi eelarvestrateegia uuendamise aluseks on Rahandusministeeriumi 2015. aasta 
kevadine majandusprognoos, Eesti Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna 
ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonilepe, ministeeriumide 
organisatsioonipõhised arengukavad ning valdkondlike arengukavade täitmise 
aruanded. Koos riigi eelarvestrateegiaga valmis ka Stabiilsusprogramm 2015.  

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. 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 eesmärgiks 
struktuurne ülejääk: 2016. a 0,6%, 2017.a 0,2%, 2018.a 0,2% ning 2019a. 0,6%. 
Eesmärgi saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäägini 2018. 
aastal, mis võimaldab alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. 
Eelarveaasta kestel hoidutakse positiivsete lisaeelarvete koostamisest, võimalik 
maksutulu ülelaekumine suunatakse reservidesse.  

Vabariigi Valitsuse prioriteetideks aastatel 2016.-2019 on: 
1) Eesti julgeoleku tugevdamine  

 Kaitsekulud säilivad tasemel 2% SKP-st. 

 Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide liikmete arv kasvab 30 tuhandeni. 

2)  Majanduskasvu edendamine ja tööjõumaksude vähendamine  
 Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest kasvab 79,1%-ni. 

 Tööhõive määr vanusegrupis 20-64a kasvab 75,7%-ni. 

 Tööjõu efektiivne maksumäär väheneb 33,1%-ni. 

3) Madalapalgaliste toimetuleku suurendamine  
 Absoluutse vaesuse määr langeb 5,9 %-ni. 

 Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25-64 aastased) osakaal langeb alla 
26 %. 

4) Lastega perede toimetuleku parandamine, laste sündi toetava keskkonna 
edasiarendamine 
 Absoluutse vaesuse määr 0-17 aastaste laste seas väheneb 7%-ni.  

 Summaarne sündimiskordaja tõuseb 1,67-ni. 

5) Riigi ja kohaliku halduse reformimine, ääremaastumise leevendamine   
 Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas ei suurene. 

 Tööhõivemäär maapiirkonnas (vanusegrupis 20-64) kasvab (73,2% 2014.a). 

 2018.a lõpuks elab vähemalt 95% elanikest kohalikes omavalitsustes, mis 
vastavad valitsuses kinnitatud võimekuse ja jätkusuutlikkuse kriteeriumitele. 

Nendest sihtidest lähtuvalt koostatakse riigi eelarvestrateegia iga-aastane rakenduskava 
ehk riigieelarve.   
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Lisa 1. Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadine 
majandusprognoos 

Rahandusministeeriumi eelmise prognoosi tegemise ajal 2014. aasta suve lõpus oli 
majanduskonjunktuur ELis languses, kuid 2015. aasta algusest alates on kindlustunde 
indikaatorid ELis tervikuna pöördunud taas tõusule. Seda on mõjutanud nii Euroopa 
Keskpanga konkreetsemad lubadused oma inflatsioonieesmärgi saavutamise osas kui ka 
nafta märkimisväärne hinnalangus maailmaturul. Kuigi euro kurss dollari suhtes on 
jätkanud nõrgenemist, tõstab nafta hinnalangus naftat importivate riikide elanike reaal-
sissetulekuid ja vähendab ettevõtete kulusid, toetades sedakaudu majanduskasvu. 
Vaatamata üldiselt positiivsele globaalsele arengule ning mitmetele kasvu kiirenemise 
märkidele ELis on Eesti ekspordipartnerite kasvuväljavaateid selleks aastaks siiski 
taaskord allapoole korrigeeritud ning ka järgnevatel aastatel jääb nõudluskeskkond meie 
jaoks varem oodatust nõrgemaks. Majanduskonjunktuur Eestis on viimased kolm aastat 
olnud väga stabiilne, kuid viimastel kuudel on mitmete valdkondade kindlustunde 
indikaatorid nõrgenenud. Vaatamata sellele parandab hinnalangus ja jõuliselt kasvav 
palgatulu elanike tarbimisvõimet endiselt jõudsalt ning eratarbimine on nõudluse 
mootoriks ka sellel aastal. Edaspidi hinnatõus taastub ja ELi majanduse loodetava 
kosumisega seoses hakkab kiirenema ka ekspordi ning investeeringute kasv. (Käesoleva 
prognoosi eeldused on fikseeritud 2015. aasta veebruari lõpu seisuga.) 

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 
2015. aastal 2% ja 2016. aastal 2,8%. Aastaks 2017 ootame majanduskasvu kiirenemist 
3,4%ni, mille järel hakkab kasvutempo taas aeglustuma kogutoodangu lõhe sulgumise 
ning töötajate arvu vähenemise tõttu. Rahandusministeerium on selle ja tuleva aasta 
majanduskasvu prognoose allapoole korrigeerinud, mille põhjuseks on Eesti peamiste 
kaubanduspartnerite kasvuväljavaadete halvenemine. Järgnevate aastate majanduskasvu 
prognoosid ei ole võrreldes eelneva prognoosiga muutunud. Ekspordi kasv sel aastal 
kiireneb, kuid peamiseks majanduse kasvuvedajaks jääb sisenõudlus ja import kasvab 
ekspordist kiiremini. Alates 2016. aastast ootame ekspordi kasvu järk-järgulist 
kiirenemist, kuid ka sisenõudluse panus püsib tänu investeeringute taastumisele 
stabiilne. Aastatel 2018–2019 peaks Eesti majandus kasvama keskmiselt 3% aastas. 
Lisaks ekspordile toetab neil aastail SKP kasvu sisenõudlus, mille kasvutempo taas 
suureneb. 

Sisenõudluse kasvu toetavad 2015. aastal nii eratarbimise kasvu kiirenemine kui ka 
investeeringute oodatav pöördumine tõusule. Eratarbimise kasvu hoiavad selle aasta 
jooksul kõrgel mitmed tegurid. Palgatulu kiire kasv jätkub nii keskmise palga tõusu kui 
ka hõivatute arvu lisandumisega ning netopalga tõusule annab sellel aastal omalt poolt 
tõuke tööjõu maksukoormuse langetamine. Tarbimiskorvi maksumus aasta esimesel 
poolel ei suurene ning tarbijahindade mõõdukas tõus taastub alles aasta teises pooles. 
Soodne konjunktuur tööturul hoiab kõrgel tarbijate kindlustunnet. Alates 2015. aasta 
teisest poolest taanduvad mitmed hinnatõusu pidurdanud välised tegurid ning 
tarbimiskorvi kallinemine hakkab pidurdama reaalsissetulekute tõusu. 2015. aastal 
oodatav 4,8% eratarbimise reaalkasv taandub 2016. aastal 2,8%ni. Edaspidi võib 
agregeeritud eratarbimise kasvutempo veelgi langeda hinnatõusu kiirenemise ja 
töötajate arvu vähenemise tõttu. 

Investeeringute vähenemisse eelmisel aastal panustasid kõik sektorid, kuid on põhjust 
arvata, et kasv 2015. aastal taastub. Ettevõtlussektoris andis kogu languse energeetika-
valdkond, mille negatiivne mõju peaks sellel aastal taanduma ning ülejäänud 
tegevusalad kokku kasvatasid mõõdukalt investeeringuid ka eelmisel aastal. 
Valitsussektori osas lükkus uue perioodi ELi struktuurivahendite kasutamine 
2014. aastast 2015. aastasse. Osa eelmise aasta teises pooles tehtud 
eluasemeinvesteeringuid võivad senises statistikas kajastuda varudena ning selles 
valdkonnas on kasv kiire. Kokkuvõttes jääb investeeringute kasv 2015. aastal ilmselt veel 
tagasihoidlikuks (2,7%), kuid peaks väliskonjunktuuri paranedes edaspidi tõusma 4–5% 
juurde. 

Väliskaubanduse prognoosi on lähiaastateks kaubanduspartnerite nõrgemate kasvu-
väljavaadete ning Venemaa majandusolukorra halvenemise tõttu langetatud. 
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2015. aastal võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi 2,8%st kasvu, sealjuures on 
kasv tugevam aasta esimesel poolel kaubaekspordi madala võrdlusbaasi tõttu. Kuigi 
välisnõudlus on nõrgem kui eelmisel aastal, toetab eksporti mõne olulise tegevusala 
väljaveomahtude suurenemine. Teenuste ekspordi kasv aeglustub veoteenuste 
ekspordikasvu pidurdumise ning reisiteenuste ekspordi nõrkuse tõttu. Kaubandus-
tingimuste paranemine jätkub eelkõige teenuste poolel. Edaspidi kiireneb ekspordi kasv 
sarnases tempos välisnõudlusega, ulatudes 2016. aastal 4,0%ni ning stabiliseerudes 
prognoosiperioodi lõpus 5,5–6,0% vahemikus. Valitsussektori investeerimisaktiivsuse 
olulise suurenemise, kasvavate eratarbimiskulutuste ning ekspordiks vajalike 
komponentide ja tooraine suureneva sisseveo tõttu kiireneb kaupade ja teenuste 
impordi kasv 2016. aastal 4,0%ni. Aastatel 2016–2018 impordi kasv kiireneb ja jääb 
ekspordiga võrreldavaks. 

2015. aastal suureneb jooksevkonto defitsiit 0,8%ni SKPst valitsussektori ja ettevõtete 
suureneva investeerimisaktiivsuse tõttu, mis avaldub väliskaubandusbilansi mõningases 
halvenemises. Ka järgnevatel aastatel mõjutab välistasakaalu eelkõige investeeringute 
tugevnemine. Jätkub teenuste ekspordi ennakkasv impordi ees. Välisinvestorite 
kasumlikkus hakkab edaspidi tugevneva majanduskasvu mõjul taastuma. Jooksevkonto 
puudujääk veidi suureneb prognoosiperioodi lõpuks, kuid jääb eelmise prognoosiga 
võrreldes tunduvalt väiksemaks. 

Madala nafta hinna ning välisturgudel toimunud toiduainete odavnemise tõttu on 
tarbijahinnad selle aasta esimesel poolel languses. Aasta lõpus hakkab välistegurite 
negatiivne panus järk-järgult vähenema. Inflatsiooni kergitavad ka riigipoolsed meetmed 
aasta alguse alkoholiaktsiisi tõstmise tulemusena. 2015. aasta kokkuvõttes tõusevad 
tarbijahinnad 0,2%. 2016. aastal kiireneb inflatsioon 2,2%ni peamiselt välistegurite 
suureneva panuse tõttu, sest naftafutuurid on tõusutrendil ning ka toiduainete hinnad 
pöörduvad suureneva nõudluse mõjul tõusule. Teenuste hinnatõus kiireneb tasuta kõrg-
hariduse mõju taandumise ning palgakasvu järk-järgulise kiirenemise tõttu. Lisandub ka 
tubakaaktsiisi tõus. 2018. aastal võib oodata inflatsiooni kiirenemist 2,9%ni hoogsamast 
palgakasvust tingitud teenuste kiirema hinnatõusu, välistegurite suureneva panuse ning 
riigipoolsete meetmete mõjul. 2019. aastal toimuv aeglustumine 2,6%ni on seotud 
valitsuse poolt kinnitatud aktsiisitõusude lõppemisega. 

Tööturu olukord muutub üha pingelisemaks ning töötuse kiire vähenemine on juba 
mõnda aega hoidnud üleval palgasurveid. Seoses tööjõulise elanikkonna vähenemisega 
ja eeldusega, et tööjõus osalemise ning hõive määrad on saavutamas oma ajaloolist 
maksimumi, on hõive edasise kasvu väljavaated tagasihoidlikud. 2015. aastal statistiline 
hõive kasv siiski jätkub, kuna töötajate registreerimiskohustuse sisseviimine on 
mõjutanud lisaks maksuameti registritele ka erinevaid statistilisi hõive näitajaid. 
Prognoosi kohaselt kasvab tööga hõivatute arv 2015. aastal sarnaselt eelneva aastaga 
0,6% ning pöördub alates järgnevast aastast kuni poole protsendisesse langusesse. 
Ühtlasi langeb töötuse määr alates järgmisest aastast alla 6%. Keskmise palga 
kasvutempo peaks vaatamata tööjõu üldisele nappusele eelmise aastaga võrreldes 
alanema, kuna hinnatase 2015. aastal sarnaselt eelneva aastaga peaaegu ei tõuse ja 
ekspordihinnad on samuti languses. 2015. aastal võib keskmise palga tõusuks oodata 
4,8% ja pea samapalju tõuseb ka reaalpalk. Välisnõudluse kosumise eeldusel peaks 
järgmisest aastast alates nominaalpalga kasvutempo kiirenema, kuid kiireneva hinna-
tõusu tõttu langeb reaalpalga kasv 3% juurde. Palgatulu osakaal lisandväärtuses on 
tõusnud suhteliselt kõrgele ning see peaks edaspidi natukene langema. 

2015. aasta valitsussektori129 eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,5%ni 
SKPst. Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud 
omavalitsused jäävad kogu prognoosiperioodi jooksul prognoositavalt defitsiiti. 
Keskvalitsuse nominaalset puudujääki põhjustavad nii maksutulude aeglasem kasv 
tulumaksu ja tööstuskindlustusmakse alanemise tõttu, kui ka saastekvootide müügist 
saadud tuludega seotud investeeringud ning II pensionisamba lisamaksed, mis kokku 
ulatuvad 2015. aastal 0,6%ni SKPst. Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale 

                                                        
129 Valitsussektorisse kuuluvad: keskvalitsus (kajastatakse riigieelarves); avalik-õiguslikud institutsioonid; riigi siht-
asutused (nt haiglad); riigi äriühingud (nagu RKAS); kohalikud omavalitsused; haigekassa; töötukassa. 
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jätkuvalt ülejäägis (2015. a 0,2% SKPst). 2016. aastal suureneb valitsussektori 
eelarvepuudujääk 0,6%ni SKPst, kuna riigieelarve tulude kasv jääb jätkuvalt kulude 
kasvule alla. Samuti suureneb kasvavate kinnisvarainvesteeringutetõttu Riigi Kinnisvara 
AS-i puudujääk. Järgnevatel aastatel on oodata valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat 
paranemist ning jõudmist 2018. aastast 0,1%se ülejäägini SKPst. 

2015. aasta maksukoormuseks kujuneb 32,9% SKPst, mis on samal tasemel kui aasta 
varem. Võrreldes eelarve ootusega vähenes valitsussektori maksutulude laekumise 
prognoos, kuid nominaalse SKP prognoosi korrigeeriti veelgi enam allapoole. Osaliselt 
selgitab seda maksuameti tulemuslik töö, samuti ei avaldu ekspordikeskse majandus-
struktuuri puhul aeglustuv nominaalne majanduskasv üks-üheselt maksulaekumistes. 
Aastatel 2015–2018 vähendatakse maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse 
tarbimismakse, kokkuvõttes püsib maksukoormus 2015. aasta tasemel jõudes 
2019. aastaks 33,0%le. 

Valitsussektori võlakoormus suurenes 2014. aasta lõpuks 10,6%ni SKPst, ilma Euroopa 
Finantsstabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga kasvas 8,1%le SKPst. Käesoleval 
aastal valitsussektori võlakoormus eelkõige seoses kohalike omavalitsuste laenamisega 
nominaalselt mõnevõrra suureneb, kuid protsendina SKPst väheneb 10,3%le. Prognoosi-
perioodi lõpuks väheneb võlakoormus 8,4%le SKPst. 
 2004-

2013 
2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

Majanduse põhinäitajad (%) 

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

2. SKP nominaalkasv 8,4 4,2 4,0 5,5 6,4 6,3 5,8 

2a. SKP jooksevhindades (mld eurot)  19,5 20,3 21,4 22,8 24,2 25,6 

2b. RKP jooksevhindades (mld eurot)  19,0 19,8 20,8 22,1 23,5 24,9 

3. SKP deflaator 5,0 2,1 2,0 2,6 2,9 3,0 2,7 

4. Tarbijahinnaindeks 4,3 -0,1 0,2 2,2 2,7 2,9 2,6 

5. Harmoneeritud THI 4,4 0,5 0,8 2,6 3,0 3,2 2,8 

6. Tööhõive (15–74-aastased, tuhat) 618,4 624,8 628,8 626,9 624,0 620,9 617,2 

7. Tööhõive kasv 0,4 0,6 0,6 -0,3 -0,5 -0,5 -0,6 

8. Tööjõu tootlikkuse kasv (hõive järgi) 2,6 1,5 1,3 3,1 3,9 3,7 3,7 

9. Töötuse määr 9,8 7,4 6,1 5,8 5,5 5,5 5,5 

10. Keskmine palk (eurot)  1 001 1 049 1 104 1 170 1 246 1 326 

11. Palga reaalkasv 3,9 5,7 4,6 3,0 3,2 3,5 3,7 

11a. Palga nominaalkasv 8,5 5,6 4,8 5,2 6,0 6,5 6,4 

12. Investeeringud koos varudega  
(% SKPst) 

30,4 27,8 27,4 27,7 28,0 28,4 28,9 

13. Kodumaine sääst (% SKPst) 24,6 27,7 26,6 26,7 27,2 27,5 27,5 

14. Jooksevkonto (% SKPst) -5,7 -0,1 -0,8 -1,0 -0,8 -1,0 -1,4 

Kasvuallikad  

15. Eratarbimiskulutused  2,8 4,5 4,8 2,8 2,4 2,6 2,8 

16. Valitsussektori lõpptarbimiskulutused 2,7 2,3 1,2 1,0 1,0 1,0 1,0 

17. Kapitali kogumahutus põhivarasse 4,7 -2,8 2,7 3,6 4,7 5,3 5,4 

18. Varude muutus (% SKPst) 1,0 2,0 1,4 1,5 1,7 1,7 1,7 

19. Sisenõudlus 3,0 4,8 2,9 2,9 2,9 3,1 3,3 

20. Kaupade ja teenuste eksport 9,7 2,6 2,8 4,0 5,2 5,7 5,7 

21. Kaupade ja teenuste import 9,2 2,7 4,0 4,2 4,7 5,7 6,1 

Panus SKP kasvu  

22. Sisemajanduse nõudlus (ilma varudeta) 3,0 2,1 3,4 2,7 2,7 3,0 3,1 

23. Varude muutus -0,3 2,5 -0,6 0,2 0,1 0,1 0,1 

24. Kaupade ja teenuste bilanss 0,4 0,0 -0,9 -0,1 0,5 0,1 -0,3 

Lisandväärtuse kasv  

25. Primaarsektor 4,5 8,1 -3,0 4,2 1,8 2,0 2,0 

26. Tööstus 3,4 3,3 3,5 5,0 5,0 4,8 4,2 

27. Ehitus 5,2 -4,1 -1,3 2,0 4,7 4,2 3,8 
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 2004-

2013 
2014 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 

28. Muud teenused 3,0 0,7 1,5 2,1 2,8 2,7 2,7 
* prognoos 
Panus SKP kasvu näitab, kui suure osa majanduskasvust konkreetne valdkond moodustab. Arvutatakse, korrutades vald-
konna 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 13.04.2015. 
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Lisa 2. Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 rahastamiskava 
valitsemisalade lõikes. 

  RES 2016 RES 2017 RES 2018 RES 2019 

Välistoetuste jaotamata 
kaasfinantseering 

-71 974 972 -83 613 502 -82 154 828 -71 997 504 

Valitsussektori reform 18 000 000 31 000 000 44 000 000 57 000 000 

Jaotamata avaliku sektori palgakasv -22 171 039 -49 979 568 -80 654 436 -108 953 589 

Jaotamata avaliku sektori 
kinnisvaraga seotud kulud (RKAS) ja 
investeeringud 

-14 118 742 -28 409 899 -42 067 735 -114 839 589 

Osa 1. RIIGIKOGU          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -22 498 990 -22 891 858 -22 875 509 -24 431 353 

Kululaed -22 498 990 -22 891 858 -22 875 509 -24 431 353 

Piirmääraga kululaed -11 083 819 -11 332 068 -11 081 256 -11 168 457 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-11 415 171 -11 559 790 -11 794 253 -13 262 896 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI       

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -4 161 878 -4 123 191 -4 123 523 -4 123 859 

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

Kululaed -4 134 396 -4 095 709 -4 096 041 -4 096 377 

Piirmääraga kululaed -3 821 633 -3 821 633 -3 821 633 -3 821 633 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-312 763 -274 076 -274 408 -274 744 

Osa 3. RIIGIKONTROLL         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -4 958 230 -5 155 184 -5 040 364 -5 038 027 

Kululaed -4 958 230 -5 155 184 -5 040 364 -5 038 027 

Piirmääraga kululaed -4 505 277 -4 698 330 -4 578 701 -4 578 701 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-452 953 -456 854 -461 663 -459 326 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -2 221 927 -2 228 556 -2 228 662 -2 228 494 

Kululaed -2 221 927 -2 228 556 -2 228 662 -2 228 494 

Piirmääraga kululaed -2 163 273 -2 163 234 -2 163 163 -2 163 163 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-58 654 -65 322 -65 499 -65 331 

Osa 5. RIIGIKOHUS          

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -5 319 861 -5 426 153 -5 428 485 -5 428 765 

Tuludest sõltuvad kulud -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Kululaed -5 317 361 -5 423 653 -5 425 985 -5 426 265 

Piirmääraga kululaed -3 261 393 -3 261 371 -3 261 343 -3 261 327 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-2 055 968 -2 162 282 -2 164 642 -2 164 938 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI         

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -7 961 320 -7 933 599 -7 701 175 -6 929 643 

Tuludest sõltuvad kulud -2 230 594 -2 202 873 -1 970 449 -1 198 917 

Kululaed -5 730 726 -5 730 726 -5 730 726 -5 730 726 

Piirmääraga kululaed -5 682 581 -5 682 581 -5 682 581 -5 682 581 
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Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-48 145 -48 145 -48 145 -48 145 

Jagu 2. HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala      

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -515 685 650 -531 315 613 -554 790 822 -565 268 783 

Tuludest sõltuvad kulud -113 996 862 -130 982 318 -154 436 839 -164 765 821 

Kululaed koos VV all oleva KOV 
haridustoetusfondiga  

-627 417 351 -626 061 858 -626 082 546 -626 231 525 

   sh KOV toetusfond (hariduskuludeks) -225 728 563 -225 728 563 -225 728 563 -225 728 563 

Kululaed -401 688 788 -400 333 295 -400 353 983 -400 502 962 

Piirmääraga kululaed -393 727 369 -392 983 963 -392 893 047 -392 905 703 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-7 961 419 -7 349 332 -7 460 935 -7 597 259 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI valitsemisala        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -128 027 011 -126 789 491 -126 943 639 -126 984 178 

Tuludest sõltuvad kulud -5 559 728 -4 744 301 -4 759 656 -4 762 747 

Kululaed -122 467 283 -122 045 190 -122 183 983 -122 221 431 

Piirmääraga kululaed -118 970 996 -118 435 005 -118 463 504 -118 443 696 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-3 496 287 -3 610 185 -3 720 479 -3 777 735 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI valitsemisala        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -440 353 705 -472 872 649 -492 976 222 -515 796 461 

Tuludest sõltuvad kulud -1 648 925 -2 196 134 -1 101 717 -7 300 

Kululaed -438 704 780 -470 676 515 -491 874 505 -515 789 161 

Piirmääraga kululaed -423 450 564 -454 679 987 -475 032 592 -498 041 099 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-15 254 216 -15 996 528 -16 841 913 -17 748 062 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI valitsemisala        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -110 910 609 -113 522 513 -130 220 371 -147 038 154 

Tuludest sõltuvad kulud -61 932 244 -64 563 595 -81 269 414 -98 095 677 

Kululaed -48 978 365 -48 958 918 -48 950 957 -48 942 477 

Piirmääraga kululaed -47 818 703 -47 818 703 -47 818 703 -47 818 703 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-1 159 662 -1 140 215 -1 132 254 -1 123 774 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI valitsemisala       

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -195 107 178 -199 821 087 -193 635 803 -192 797 428 

Tuludest sõltuvad kulud -13 188 094 -13 330 580 -12 680 343 -11 328 092 

Kululaed -181 919 084 -186 490 507 -180 955 460 -181 469 336 

Piirmääraga kululaed -150 955 126 -153 577 159 -146 101 300 -144 415 062 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-30 963 958 -32 913 348 -34 854 160 -37 054 274 

Jagu 7. MAJANDUS - JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI valitsemisala    

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU, sh 
VV all olev KOV toetusfond (teehoiu 
kuludeks) 

-687 512 028 -742 005 467 -648 682 970 -578 133 738 

sh KOV toetusfond (teehoiu kuludeks) -24 712 500 -24 712 500 -24 712 500 -24 712 500 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -662 799 528 -717 292 967 -623 970 470 -553 421 238 

Tuludest sõltuvad kulud -313 427 901 -364 836 742 -251 317 786 -180 769 393 

Kululaed -349 371 627 -352 456 225 -372 652 684 -372 651 845 

Piirmääraga kululaed -349 358 737 -352 448 022 -372 648 022 -372 648 022 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-12 890 -8 203 -4 662 -3 823 
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Jagu 8. PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -331 490 589 -351 482 064 -353 405 890 -373 902 103 

Tuludest sõltuvad kulud -288 921 688 -309 525 432 -311 559 815 -332 193 143 

Kululaed -42 568 901 -41 956 632 -41 846 075 -41 708 960 

Piirmääraga kululaed -41 798 449 -41 179 830 -41 073 704 -40 926 589 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-770 452 -776 802 -772 371 -782 371 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI valitsemisala       

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -679 353 383 -711 716 747 -679 521 517 -710 183 079 

Tuludest sõltuvad kulud -10 672 007 -8 724 769 -8 572 044 -8 658 619 

Kululaed -668 681 376 -702 991 978 -670 949 473 -701 524 460 

Piirmääraga kululaed -98 341 108 -114 634 371 -114 628 005 -113 928 851 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-570 340 268 -588 357 607 -556 321 468 -587 595 609 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -439 976 685 -477 600 594 -472 912 374 -446 149 668 

Tuludest sõltuvad kulud -93 674 004 -148 935 225 -142 937 732 -114 394 632 

Kululaed -346 302 681 -328 665 369 -329 974 642 -331 755 036 

Piirmääraga kululaed -327 120 233 -308 579 261 -308 489 261 -308 489 261 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-19 182 448 -20 086 108 -21 485 381 -23 265 775 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI valitsemisala        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU, sh 
VV all olev KOV sotsiaaltoetusfond 

-3 562 742 950 -3 840 541 691 -4 145 948 284 -4 398 503 410 

sh KOV toetusfond (sotsiaalkuludeks)  -30 223 000 -31 637 819 -33 102 417 -33 102 417 

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU  -3 532 519 950 -3 808 903 872 -4 112 845 867 -4 365 400 993 

Tuludest sõltuvad kulud -61 827 082 -73 608 462 -95 893 485 -117 390 748 

Siiretena saadud eripensionid -26 519 412 -28 683 750 -30 919 005 -33 434 062 

Kululaed koos VV all olevate SOM 
eelarvetega 

-3 474 396 456 -3 738 249 479 -4 019 135 792 -4 247 678 599 

Piirmääraga kululaed -201 401 549 -206 198 937 -212 233 044 -212 233 044 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-3 272 994 907 -3 532 050 542 -3 806 902 748 -4 035 445 555 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI valitsemisala        

KULUD JA INVESTEERINGUD KOKKU -59 120 767 -57 823 242 -57 794 918 -57 794 918 

Tuludest sõltuvad kulud -95 900 -95 900 -95 900 -95 900 

Kululaed -59 024 867 -57 727 342 -57 699 018 -57 699 018 

Piirmääraga kululaed -59 016 631 -57 721 131 -57 696 131 -57 696 131 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- 
ja edasiantavad kulud) 

-8 236 -6 211 -2 887 -2 887 
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Lisa 3. 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 
enampakkumistel130 kõik LHÜ-d, mida ei eraldata tasuta paiksetele saasteallikatele 
direktiivi 2003/87/EÜ artiklite 3e, 10a ja artikli 10c alusel. 

Eesti müüdavad LHÜ-de kogused ja Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise 
majandusprognoosi põhistsenaariumi kohane tuluprognoos LHÜ-dega kauplemisest 
aastail 2013-2019 on järgmine: 
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Kokku 

Enampakkumise 
kogus (KKM 
andmeil), tasuta 
elektri kvoodita 
(LHÜ) 

4 091 

000 

1 244 

500 

2 767 

500 

4 405 

997 

7 058 641 9 082 

460 

11 742 627 40 392 

725 

Tulu-prognoos 
(€) 

18 073 

020 

7 408 

855 

18 819 

000 

31 723 

178 

53 645 

672 

72 659 

680 

99 812 330 

 

302 142 

535 

Kooskõlas direktiivi 2009/29/EÜ131 artikliga 10 ja välisõhu kaitse seadusega132 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; 

10) süsinikdioksiidi sidumine metsanduses. 

Nimetatud eesmärkidel kliimaga seotud meetmed on vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 

                                                        
130 Enampakkumiste kord on täpsemalt määratud Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1031/2010, milles 
täpsustatakse LHÜ-de enampakkumise ajastamise, haldamise jm aspektid. 
131 Direktiiv on leitav: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:et:PDF  
132 Seadus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013 ; vt § 1194 lg 8 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:et:PDF
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013
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1194 lõikele 5 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, st 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 
enampakkumisvahenditest 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 2015. aasta 
kevadise majandusprognoosi põhistsenaariumi tuluprognoosi alusel) on esitatud 
allolevas tabelis. 
 

Tabel 18. 2013-2020 perioodi EL sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega 
kauplemise vahenditest kavandatavad meetmed RES 2016-2019 tulemusvaldkondades 
(esialgne toetusmaht mln €)  

 
Tulemusvaldkond, 
meede 2013 

201
4 

2015 2016 2017 2018 2019 
Kokku 
2013-
2019 

Vastutaja 

Tuluprognoos (mln €) 18,07

4 

7,40

9 

18,81

9 

31,72

3 

53,64

6 

72,66

0 

99,81

2 

302,14

3 
 

Energeetika 
       

124,23

7 
 

Energiasäästumeetmed 
korterelamutes 

9,037 
0,00

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,037 

majandus
- ja 

taristu-
minister 

Alternatiivsete kütuste 
kasutusele-võtu 
suurendamine 
transpordis (biogaas) 

0,000 0,00

0 

0,000 5,000 10,00

0 

10,00

0 

10,00

0 

35,000 majandus
- ja 

taristu-
minister 

Energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutuse 
edendamine avaliku 
sektori hoonetes  

0,000 0,00

0 

8,410 8,862 14,82

3 

17,90

6 

25,00

0 

75,000 rahandus-
ministee-

rium 

Väikeelamute 
taastuvenergia 
kasutuselevõtu ja 
küttesüsteemide 
uuendamise toetamine 

0,000 3,20

0 

0,000 1,000 1,000 0,000 0,000 5,200 majandus
- ja 

taristu-
minister 

Keskkond         26,753  

Eesti panus 
rahvusvahelisse 
kliimakoostöösse 

0,000 0,42

3 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 5,423 keskkonn
a-minister 

Üleujutusriskide 
maandamine 

0,000 0,00

0 

0,000 0,000 0,000 1,000 2,000 3,000 keskkonn
a-minister 

Kliimapoliitika 
eesmärkide täitmise nn 
piloot-projektideks 

0,000 0,00

0 

0,000 0,000 0,000 6,424 11,90

6 

18,330 keskkonn
a-minister 
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Kliimapoliitika 
eesmärki-de 
täitmiseks kokku 

9,037 3,62

3 

9,410 15,86

2 

26,82

3 

36,33

0 

49,90

6 

150,99

0 

 

 

Alates 2014. aastast toimuvad lisaks eespoolkirjeldatud nn tava-enampakkumistele 
lennunduse LHÜ-de enampakkumised. Eesti müüs 2014. a enampakkumistel 6 500 
lennunduse LHÜ-d ning 2015. a müüb 22 000 LHÜ-d. Kooskõlas direktiivi 2009/29/EÜ 
133 artikliga 3d ja välisõhu kaitse seadusega 134 on üldised eesmärgid, mille 
saavutamiseks tuleb kasutada 100% enampakkumisel saadud tulust, järgmised: 

1) vähem saastavatele transpordiliikidele ja ühistranspordile ülemineku 
ergutamine; 

2) kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamise ja kliimamuutuste mõjudega 
kohanemise alase teadus- ja arendustegevuse ning näidisprojektide rahastamine,   

3) panus Ülemaailmsesse energiatõhususe ja taastuvenergia fondi ning 
Kohanemisfondi; 

4) kliimamuutuste mõjuga kohanemine; 

5) osalemine Eesti ja Euroopa energiatehnoloogiate strateegilise plaani ning 
Euroopa tehnoloogiaplatvormide algatustes, samuti kliimamuutuste 
leevendamise poliitika ja energiapoliitika planeerimise ning nende poliitikate 
tulemuslikkuse seire tegevustes;  

6) meetmed raadamise vältimiseks, metsastamise hoogustamiseks ja metsade 
ulatuslikumaks uuendamiseks arenguriikides, kes on ratifitseerinud 
kliimamuutuste raamkonventsiooni, sealhulgas Eesti rahvusvaheliste kliimaalaste 
rahastamiskohustuste täitmine; 

7) süsinikdioksiidi sidumine metsanduses; 

8) kliimamuutuste leevendamis- ja kohanemisprotsessiga seotud teadus- ja 
arendustegevus, eriti aeronautika ja õhutranspordi valdkonnas. 

Eesti müüdavad LHÜ-de kogused ja Rahandusministeeriumi 2015. aasta kevadise 
majandusprognoosi põhistsenaariumi kohane tuluprognoos lennunduse LHÜ-dega 
kauplemisest aastail 2013-2019 on järgmine: 

 
  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Kokku 
2013-
2019 

Enampakkumi
se kogus (KKM 
andmeil) 

7 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7500 7 000 51 500 

Tuluprognoos 
(€) 

40 030 42 888 42 888 42 888 42 888 42 888 40 030 
294 500 

 

Nimetatud eesmärkidel kliimaga seotud meetmed on vastavalt välisõhu kaitse seaduse § 
1194 lõikele 5 kavandatud riigi eelarvestrateegia protsessi osana ning neid kavandatakse 
ja viiakse ellu eespool kirjeldatud põhimõtetest lähtudes. EL kliimapoliitika eesmärkide 
saavutamisse panustatakse lennunduse LHÜ-de enampakkumistelt saadud vahendite 
arvel eelarvestrateegia perioodi jooksul energeetika ja keskkonna tulemusvaldkondade 
kaudu.  

2015. a rahastatakse enampakkumistulust Garage48 SA poolt mais korraldatud üritust 
Garage48 GreenTech Tallinn 2015, mille eesmärk  oli leida kliimamuutuste leevendamise 

                                                        
133 Direktiiv on leitav: 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:ET:PDF  
134 Seadus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013 ; vt § 1194 lg 9 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:ET:PDF
https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013
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ning kliimamuutuste mõjudega kohanemisele kaasa aitavaid IT-lahendusi. Selle ürituse 
käigus väljaarendatud parimate IT-lahenduste edasiarendamise toetamiseks viiakse läbi 
eraldi taotlusvoor. Lisaks osaletakse Arengufondi korraldatava ürituse 
ClimateLaunchpad toetamisel – see on EL suurim puhaste tehnoloogiate ideede 
konkurss (nn startup eelkiirendi), mille eesmärk on tõsta inimeste teadlikkust 
kliimamuutustest ja sellest, kuidas ettevõtluse kaudu keskkonnaprobleeme lahendada. 
Nimetatud tegevustele kavandatud toetuse kogumaht on 65 000 €. 

Täiendavalt EL LHÜ-de enampakkumiste süsteemile on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
jagatud kohustuse otsusega nr 406/2009/EÜ kasvuhoonegaaside heitkoguste 
vähendamise riiklike kohustuste kohta seatud Eestile KHG heitkoguste kasvu piiramise 
kohustus +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. Selle kohustuse täitmiseks vajalikud 
tegevused on kavandatud valdkondlikes arengukavades (nt energiamajanduse 
arengukava, transpordi arengukava jt) ja nende alusel riigi eelarvestrateegias. 

Nimetatud otsusega loodi uus kauplemisühik - aastane saastekvoot ehk AEA (annual 
emissions allocation), mis on võrdne 1 tonni CO2 ekvivalendiga (t CO2 ekv). AEAde 
aastane kogus näitab kasvuhoonegaaside heite piirkogust, 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 2135. Eesti 
heitkoguste kasvu piiratakse lineaarselt aastani 2020, mil maksimaalne heitkogus 
kauplemissüsteemi välistes sektorites võib olla 6 467 256 t CO2 ekv.  

Tegelikke 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 ülekandmine 
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 määruse136 kohaselt peavad liikmesriigid EK 
jagatud kohustuse otsuse kohaste heitkoguste kinnitamise järgselt viima oma vastavuse 
tagamiseks vajalikud tehingud läbi nelja kuu jooksul. See eeldab, et eelnevalt on 
tehingupartnerid kokku leppinud tehingu tingimustes (sh sihtotstarve, milleks 
kauplemistulu kasutada tohib), ette valmistanud lepingud ning läbinud muud 
võimalikud haldustoimingud. 

2015. aasta riiklike kasvuhoonegaaside inventuuride kinnitamine EK poolt lükkub 
erandkorras edasi seoses tehniliste probleemidega EK inventuuri esitamise programmis. 
Seetõttu lükatakse erandkorras hilisemaks ka AEAdega tehingute läbiviimise periood. 

AEA-dega kauplemise aluseks olevaid inventuure ja prognoose korrigeeritakse vähemalt 
kord aastas. Kauplemistulu kasutamine kavandatakse riigi eelarvestrateegia 
prioriteetidest lähtudes, arvestades – sarnaselt perioodi 2008-2012 rahvusvahelise 
kauplemissüsteemi korraldusega - nii tehingupartneri eelistusi kui koosmõju Euroopa 
Liidu perioodi 2014–2020 vahenditest kavandatud meetmetega ja muudest vahenditest 
rahastatavate meetmete ning tegevustega.   

                                                        
135 Kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_090_R_0106_01&from=FR    
136 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://faolex.fao.org/docs/pdf/eur125075.pdf
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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 Eesti keskkonnauuringute keskuse 
2012. aasta KHG heitkoguste prognoosi alusel, lähtudes eeldatavast keskmisest 
ühikuhinnast 2 €/AEA) on esitatud allolevas tabelis.  

Tabel 19. 2013-2020 perioodi KHG heitkoguse ülejäägi prognoos ning kauplemistulu 
prognoos kehtivatel arengukavadel põhineva stsenaariumi korral  

  
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Kokku 
2013-2019 

KHG heitkoguse 
ülejääk kehtivate 
arengukavade 
meetmetel põhineva 
stsenaariumi korral 
(t CO2 ekv) 

375 
773 

303 
025 

230 
278 

238 
144 

246 
010 

253 
876 

261 
742 

1 393 231 

AEA prognoositav 
müügitulu (€*) 

  
751 
546 

606 
050 

460 
556 

476 
288 

492 
020 

2 786 460 
 

* Kuna KHG aastase saastekvoodi (AEA) müük toimub arvestusaastale ülejärgneval aastal, on eeldatava tulu 
prognoos näidatud ülejärgneval aastal. 

Taastuvenergia direktiivis 2009/29/EÜ137 ette nähtud koostöömehhanismidest ühe, nn 
statistika kaubanduse, rakendamisel on võimalik ühel Euroopa Liidu liikmesriigil 
kanda teisele liikmesriigile üle 2020. aasta taastuvenergia eesmärki ületavaid 
taastuvenergia koguseid teise liikmesriigi taastuvenergia eesmärgiga võrreldes 
puudujäägi katmiseks. Ülekanded toimuvad Eurostati arvestuses ning ainult 2020. aasta 
üldise taastuvenergia eesmärgi kontekstis. Teoreetiliselt on võimalik olukorras, kus 
mõnel liikmesriigil on eesmärgi täitmine defitsiidis, nende huvi korral neile seda nn 
statistilist ülejääki müüa. Eesti on oma 2020 taastuvenergia eesmärgi 2014. aasta 
seisuga juba ületanud umbes 0,5% võrra ning Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeerium on olnud kontaktis teiste liikmesriikidega, keda 
võimalik ost huvitab138, kuid veel ei ole selgunud, millised võiksid olla kirjeldatud 
statistikakaubanduse raames sõlmitavad lepped ning nende alusel laekuvad vahendid. 
Samuti ei ole selge võimalike tehingute toimumise aeg. Kuna tehinguid saab teha üksnes 
Eurostati tõendatavate kogustega, siis on võimalik kaubelda üle-eelmisel (nn x-2) aastal 
toodetud koguste alusel (nt 2017. aastal 2015. aasta tõendatud koguste alusel). 
Direktiivist tulenevaid piiranguid tulude kasutamisele ei ole, otstarbekas on kaaluda tulu 
kasutamist taastuvenergia tootmise ja/või tarbimise edendamiseks. Teiste 
koostöömehhanismidega võrreldes seisneb statistikakaubanduse eripära asjaolus, et 
kaubeldakse juba toodetud taastuvenergia kogustega ning kauplemistulu kasutuse 
sektorit ergutavat mõju ei pruugi eeldada. Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumis on väljatöötamisel koostöömehhanismide kasutamist 
puudutav seaduseelnõu, ent ka enne selle jõustumist on edukate läbirääkimiste korral 
võimalik sõlmida riikidevahelisi ad hoc lepinguid. 

 

  

                                                        
137 Kättesaadav: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:et:PDF  Direktiiv 
2009/28/EÜ, 23. aprill 2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta 
138 Osaletud on ka Euroopa Komisjoni poolt tehtud vastavas uuringus (http://www.res-cooperation.eu/images/pdf-
reports/2014_Cooperation_under_the_RES_Directive_Case_study_Statistical_Transfer_Estonia_Luxembourg.pdf) 

http://www.res-cooperation.eu/images/pdf-reports/2014_Cooperation_under_the_RES_Directive_Case_study_Statistical_Transfer_Estonia_Luxembourg.pdf
http://www.res-cooperation.eu/images/pdf-reports/2014_Cooperation_under_the_RES_Directive_Case_study_Statistical_Transfer_Estonia_Luxembourg.pdf
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Lisa 4 Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 tulemusvaldkondade ja 
eelmise perioodi võrdlus 

2015. aasta Riigikogu valimiste järel astus 9. aprillil 2015 ametisse Vabariigi Valitsus, 
kelle poolt riigi tegevusel seatud eesmärgid ja prioriteedid on eelpool toodud. Valitsus 
lähtub vajadusest muuta Eesti riigivalitsemine paindlikumaks, mis tõi kaasa lähtuvalt 
Vabariigi Valitsuse prioriteetidest riigi valitsemise valdkondade ümberkujundamise. 
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 tulemusvaldkondi 23 (eesmärke 23), siis uue 
jaotuse kohaselt on tulemusvaldkondi 24 (eesmärke 24). Olulisema muudatusena on 
senine tulemusvaldkond õiguskord ja siseturvalisus jagatud kaheks eraldiseisvaks 
samanimeliseks tulemusvaldkonnaks. Tagamaks aastatevaheline võrreldavus on 
järgnevas tabelis toodud vastavus käesoleva riigi eelarvestrateegia valdkondliku jaotuse 
ja eelneva riigieelarvestrateegia jaotuse vahel. Varasemad muudatused leiab eelnevast 
riigieelarvestrateegiast aastateks 2015-2018. Kooskõlas riigieelarve seadusega on riigi 
eelarvestrateegias nimetatud tulemusvaldkonnad, milles riik tegutseb. 
Tulemusvaldkonnad on ühiselt kasutusel nii riigi finantsjuhtimises kui strateegilises 
planeerimises, sidumaks paremini arengukavasid ja eelarveinfot.  

 

Riigi eelarvestrateegia 2016-2019 
Riigi eelarvestrateegia 2015-

2018 

Riigi eelarvestrateegia 
peatükk 

Tulemusvaldkond Tulemusvaldkond 

1. Perepoliitika 1. Perepoliitika 1. Perepoliitika 

2. Sissetulekute 
kasvatamine ja 
ettevõtluse edendamine 

2.1. Riigi rahandus 2. Riigi rahandus 

2.2. Ettevõtlus ja innovatsioon 6.1. Ettevõtlus ja innovatsioon 

2.3. Transport 6.2.Transport 

2.4. Infoühiskond 14. Infoühiskond 

3. Riigireform ja 
ääremaastumise 
pidurdamine 

3.1. Riigivalitsemine 2.1. Riigireform 

3.2. Regionaalareng ja maaelu 10.1. Regionaalareng ja maaelu 

4. Julgeolek ja 
riigikaitse 

4. Julgeolek ja riigikaitse 3.1. Riigikaitse 

5. Välis- ja Euroopa-
Liidu poliitika 

5. Välis- ja Euroopa-Liidu poliitika 3.2. Välispoliitika 

6. Energeetika 6. Energeetika 7. Energeetika 

7. Sotsiaalkaitse ja 
tervis 

7.1. Tööturg 4.2. Tööturg 

7.2. Sotsiaalne kaitse 4.1. Sotsiaalne turvalisus 

7.3. Tervis 4.3. Tervis 

8. Õiguskord 8. Õiguskord 11. Õiguskord ja siseturvalisus 

9. Siseturvalisus 9. Siseturvalisus 11. Õiguskord ja siseturvalisus 

10. Teadus- ja 
hariduspoliitika 

10.1. Teadus 5.2. Teadus 

10.2. Haridus 5.1. Haridus 

11. Kultuur ja sport 11.1. Kultuur 12.1. Kultuur 

11.2. Sport 12.2. Sport 

12. Eesti keel ja eestlus 12. Eesti keel ja eestlus 8.1.  Eesti keel 

13. 
Kodakondsuspoliitika ja 
lõimumine 

13. Kodakondsuspoliitika ja 
lõimumine 

8.2. Lõimumine 
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14. Keskkond 14. Keskkond 9. Keskkond 

15. Põllumajandus 15. Põllumajandus ja kalandus 10.2. Põllumajandus 

16. Kodanikuühiskonna 
arendamine 

16. Kodanikuühiskonna arendamine 13.1. Demokraatia ja kaasamine 

 


