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Sissejuhatus 

Riigi eelarvestrateegia olemus 

Riigi eelarvestrateegia koostamise eesmärk on tagada eelarvepoliitika jätkusuutlikkus ning 

muuta valitsuse tegevus riigi ja valdkondlike arengute suunamisel tulemuslikumaks. Riigi 

eelarvestrateegia viib kooskõlla riigi valdkonnapoliitilised vajadused ja prognoosidest 

tulenevad rahalised võimalused.  

Esimene eelarvestrateegia funktsiooni täitev dokument koostati 2000. aastal. Riigieelarve 

seadusega1
 (2002. aastal ja 2014. aastal) täpsustati nõudeid iga aastaselt koostatavale 

eelarvestrateegiale, mille Vabariigi Valitsus kiidab heaks rahandusministri ettepanekul hiljemalt 

kaheksa kuud enne järgmise eelarveaasta  algust.  

Riigi eelarvestrateegiat uuendatakse igal kevadel – vajadusel 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 järgmise nelja aasta riigi eelarvepoliitika põhisuunad, 

majandusarengu prognoos, 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 

                                                 

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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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 Riigikogule kinnitamiseks.  

Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 koostamine 

Riigi eelarvestrateegia 2017–2020 koostamine toimus üheaegselt ja sisulises kooskõlas 

Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi täitmise ning Eesti 2020 Konkurentsivõime kava ja 

Stabiilsusprogrammi uuendamisega. Ministeeriumid töötasid välja valitsemisala arengukavad 

aastateks 2017–2020 ning esitasid need koos finantsplaanidega 1. märtsiks 

Rahandusministeeriumile. Ministeeriumidelt saadud info oli sisendiks nii majandusprognoosi, 

Stabiilsusprogrammi kui ka riigi eelarvestrateegia koostamiseks.  

Enne arutelusid Vabariigi valitsuses korraldati jaanuar-veebruar koostöös Riigikantselei ning 

Rahandusministeeriumiga arutelud, kuhu olid kaasatud kõik ministeeriumid, kes on seotud 

Vabariigi Valitsuse prioriteetide täitmisega. Märtsis toimusid läbirääkimised rahandusministri 

ja ministrite vahel, kus arutati läbi valitsemisalade vajadused eesmärkide täitmiseks. 

Läbirääkimiste tulem oli sisendiks Vabariigi Valitsuse aruteludel. 

Valitsuskabineti nõupidamised majandus- ja fiskaalpoliitiliste eesmärkide ning 

eelarveprioriteetide arutamiseks toimusid aprillis. Riigi eelarvestrateegia 2017–2020 esitati 

Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks 28. aprill 2016.aastal. Dokumenti tutvustatakse ka 

Riigikogu komisjonides.  

Partnerite kaasatus riigi eelarvestrateegia 2017-2020 koostamises 

Partnerite osalemist arengukavade koostamises korraldavad vastutavad ministeeriumid. 

Asjasse puutuvate isikute kaasamine ja tõhus valdkondade vaheline koostöö on vältimatu 

arengudokumentide perspektiivika tervikvaate ja omavahelise kooskõla saavutamiseks. 

Valitsus on kaasamiseks andnud ka arengukava koostajatele suunised “Kaasamise heas tavas”. 

Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 ülesehitus 

Käesolev riigi eelarvestrateegia koosneb kolmest peatükist.  

Esimene peatükk kirjeldab detailselt Vabariigi Valitsuse prioriteete. Annab ülevaade kuidas on 

siiani eesmärgid täidetud ning toob välja järgmise nelja aasta prioriteetide täitmiseks 

elluviidavad olulisemad arendustegevused. 

Teine peatükk kirjeldab tulemusvaldkondade lõikes millised olulised tegevused on eesmärkide 

täitmisega tehtud 2016. ja 2015. aastal, toob tabeli kujul välja indikaatorid ja nende sihttasemed 

algtasemest järgmise nelja aastani ning järgmise nelja aasta olulised tegevused eesmärkide 

täitmiseks.  

Kolmas osas kajastab Vabariigi Valitsuse majandus- ja fiskaalpoliitilisi eesmärke ja prioriteete 

ning valitsussektori fiskaalraamistikku eelolevaks neljaks aastaks.  

Dokumendil on kolm lisa, kus on kajastatud: 

 Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadise majandusprognoosi põhinäitajad;  

 Valitsemisalade järgmise nelja aasta rahastamiskava 

 Perioodi 2013-2020 EL kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemisel 

saadavate vahendite kasutamise kava.  

Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 peatükid ja tulemusvaldkonnad 

2015. aasta Riigikogu valimiste järel astus 9. aprillil 2015 ametisse Vabariigi Valitsus, kelle 
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poolt riigi tegevusel seatud eesmärgid ja prioriteedid on käesolevas dokumendis kajastatud. 

Valitsus lähtub vajadusest muuta Eesti riigivalitsemine paindlikumaks, mis tõi kaasa lähtuvalt 

Vabariigi Valitsuse prioriteetidest riigi valitsemise valdkondade ümberkujundamise. Kooskõlas 

kehtiva koalitsioonileppega valmis Vabariigi Valitsuse tegevusprogramm ning kiideti heaks 

riigi eelarvestrateegia 2017-2020.  

Riigi eelarvestrateegias toodud valdkondlik vaade lähtub valitsuse poliitilistest suunistest ning 

selle alusel uueneb valdkondlik vaade riigi finantsjuhtimises.  

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 2017-2020 

Riigi eelarvestrateegia peatükk Tulemusvaldkond 

1. Perepoliitika 1. Perepoliitika 

2. Sissetulekute kasvatamine ja ettevõtluse 
edendamine 

2.1. Riigi rahandus 

2.2. Ettevõtlus ja innovatsioon 

2.3. Transport 

2.4. Infoühiskond 

3. Riigireform ja ääremaastumise pidurdamine 3.1. Riigivalitsemine 

3.2. Regionaalareng ja maaelu 

4. Julgeolek ja riigikaitse 4. Julgeolek ja riigikaitse 

5. Välis- ja Euroopa-Liidu poliitika 5. Välis- ja Euroopa-Liidu poliitika 

6. Energeetika 6. Energeetika 

7. Sotsiaalkaitse ja tervis 7.1. Tööturg 

7.2. Sotsiaalne kaitse 

7.3. Tervis 

8. Õiguskord 8. Õiguskord 

9. Siseturvalisus 9. Siseturvalisus 

10. Teadus- ja hariduspoliitika 10.1. Teadus 

10.2. Haridus 

11. Kultuur ja sport 11.1. Kultuur 

11.2. Sport 

12. Eesti keel ja eestlus 12. Eesti keel ja eestlus 

13. Kodakondsuspoliitika ja lõimumine 13. Kodakondsuspoliitika ja lõimumine 

14. Keskkond 14. Keskkond 

15. Põllumajandus 15. Põllumajandus ja kalandus 

16. Kodanikuühiskonna arendamine 16. Kodanikuühiskonna arendamine 
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1. VABARIIGI VALITSUSE PRIORITEEDID 

1. JULGEOLEKU TUGEVDAMINE 

Ülevaade prioriteedi saavutamise näitajate täitmisest 

 Sõjalise kaitse kulude taseme hoidmine tasemel vähemalt 2% SKPst, millele 

lisandub täiendav Eesti kui vastuvõtja riigi kulude finantseerimine  

Kaitsekulude planeeritud tase prognoositavast SKPst3 on olnud 2% või üle selle alates 2012. 

aastast. 2016. aasta riigieelarves moodustavad kaitsekulud 2016. aasta kevadise 

majandusprognoosi järgi 2,11% (449 miljonit eurot). 2015. aasta planeeritud riigieelarve 

kaitsekulude osakaal koos vastuvõtja riigi kulude ja liitlaste taristu investeeringutega 

moodustab 2,04% SKPst. 

2015. aastal vastas NATO kaitsekulude 2% kokkuleppele NATO 28 liikmesriigist lisaks Eestile 

veel neli liikmesriiki – Ameerika Ühendriigid (3,62% SKPst), Kreeka (2,46%), Poola (2,18%) 

ning Suurbritannia (2,07% SKPst). 

 Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide liikmete arv kasvab 30 000 liikmeni. 

 

Kaitseliitlaste liikmete arvu suurenemine on oluline nii ühiskonna üldise kaitsetahte kui ka 

reaalse sõjalise kaitse võimekuse tõstmise seisukohalt. Kaitseliidu ja selle eriorganisatsioonide 

(Naiskodukaitse, Noored Kotkad, Kodutütred) liikmete hulk on järjepidevalt kasvanud. 2015. 

a seisuga oli Kaitseliidul koos eriorganisatsioonidega kokku 25 001 liiget, neist kaitseliitlasi oli 

15 896 (võrreldes 2014. aastaga oli kasv 1389 liikme võrra). Kaitseliidu liikmete arv on 

kasvanud viimase kümne aasta jooksul järjepidevalt. Kümme aastat tagasi oli Kaitseliidul koos 

eriorganisatsioonide liikmetega kokku 18 740 liiget, sh 9980 kaitseliitlast. 20 000 liikme piir 

ületati esmakordselt 2010. aastal.  

 Prioriteedi täitmiseks elluviidavad olulisemad arendustegevused: 

Valitsuse eesmärgi saavutamiseks peaks Kaitseliidu liikmeskond igal järgneval neljal aastal 

kasvama ligi 1300 liikme võrra, mis eeldab viimase aasta kasvutempo jätkumist. Selleks on 

Kaitseliit algatanud või algatamas erinevaid tegevusi. Plaanis on läbi viia aktiivne 

välikampaania, alustatud on Kaitseliidu liikmeskonna seast täiendavate vabatahtlike otsinguid 

ja koolitamist, kellede ülesandeks on aktiivne värbamistegevus ning liitumisavalduse esitanud 

inimestega tihe suhtlemine ja nõustamine, tihendatakse koostööd ERRi erinevate 

programmidega ning jätkatakse Kaitseliidu tutvustamist erinevatel rahvaüritustel, messidel 

ning väeosades. Samuti jätkatakse Kaitseliidu nimekirjas olevate, kuid tänaseks passiivseks 

muutunud inimeste kaasamisega aktiivsesse tegevusse. 

Eesti julgeoleku tugevdamiseks jätkatakse taristu väljaarendamisega Eestisse lähetatavate 

liitlasüksuste vastuvõtmiseks, eelpaigutatud varustuse ladustamiseks ning väljaõppevõimaluste 

parandamiseks. Iseseisva kaitsevõime arendamiseks varustatakse ja arendatakse 1. ja 2. 

jalaväebrigaadi, arendatakse jõuliselt luure ja eelhoiatusvõimet ning parandatakse 

kaitseväelaste ja ajateenijate elamis- ja väljaõppetingimusi (uued kasarmud Tapal, Nursipalu 

harjutusalal miinipildujate ja tankitõrjelaskmiste tingimuste loomine, Sirgala harjutusvälja 

teeninduskeskuse valmimine, Keskpolügooni teede ja väljaõppeehitiste ning Soodla 

harjutusvälja projekteerimise lõpetamine jne). Plaanis on alustada pikamaa tankitõrjevõime 

loomisega. Järgmise kümne aasta täpsemad arenguprioriteedid sõjalise kaitsevõime ning 

                                                 

3 Planeeritud kaitsekulude protsent SKPst võtab aluseks järgmise aasta majandusprognoosi, mistõttu võib 

prognoositust suurema majanduskasvu korral aasta tegelik kaitsekulude protsent planeeritust erineda. Nii oli 

näiteks 2014. ja 2013. aastal kaitsekulude osakaal tegelikust SKPst vastavalt 1,93% ning 1,90%. 
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riigikaitse mittesõjaliste tegevussuundade (tsiviilsektori toetus sõjalisele kaitsele, 

sisejulgeoleku tagamine, rahvusvahelise tegevuse toetus, elutähtsate teenuste arendamine ja 

strateegiline kommunikatsioon) arendamisel pannakse lõplikult paika 2016. a lõpus 

kinnitatavas riigikaitse arengukavas aastateks 2017–2026. 

2019. aasta alguseks ehitatakse välja ning kaetakse tehnilise ja elektroonse valvega Eesti idapiir 

– selleks on riigi eelarvestrateegias aastateks 2017–2020 planeeritud 50 miljonit eurot. Kokku 

tuleb piirile üle 700 piiriposti, üle 300 ujuva piirimärgi, piirdeaiad ning droonid ja kaamerad, 

mis aitavad piirivalvuritel oma tööd paremini teha. Arendatakse komandode võrgustikku - 

ehitatakse Vändra ja Vastseliina komandod ning projekteeritakse ja ehitatakse Pärnu 

siseturvalisuse ühishoone. Lisaks arendatakse politsei eriüksusi ja politsei 

kiirreageerimisvõimekust. 

Elanikkonnakaitse valdkonna arendamisega suurendatakse elanike ja asutuste teadlikkust ning 

oskusi kriisisituatsioonides käitumiseks. Fookuses on ka riigikaitse ning siseturvalisuse 

valdkonna vabatahtlike arendamine ning siseturvalisuse tugevdamine laiapindse riigikaitse 

kontekstis eesmärgiga hoida ära Eesti julgeoleku ja põhiseadusliku korra vastu suunatud 

tegevusi. Jätkatakse politsei, päästjate ja Häirekeskuse töötingimuste ning varustatuse 

parandamisega. Uue hädaolukorra seaduse rakendamisega parandatakse võimekust kriisidega 

toime tulla ning suurendatakse elutähtsate teenuste toimepidavust. Käivitatakse programm 

inimeste kaitsetahte ning riigikaitsealaste teadmiste arendamiseks.  

2. MAJANDUSKASVU EDENDAMINE JA TÖÖJÕUMAKSUDE VÄHENDAMINE 

Ülevaade prioriteedi saavutamise näitajate täitmisest: 

 Tootlikkus hõivatu kohta suhtena EL keskmisest kasvab 73,6 % 2016. aastaks ja 

79,1%-ni 2019. aastaks. 

2014. aasta tootlikkuse näitaja ületab 2016. aastaks seatud sihttaset. Vaadates pikaajalist trendi 

ja eriti võrreldes kriisieelsete aastatega on tootlikkuse näitajad selgelt paranenud. Kui 2006. 

aastal oli Eesti tootlikkus hõivatu kohta 60,7 % ELi keskmisest, siis 2014. aastal (mille kohta 

on saadaval viimased andmed) ulatus tootlikkus 73,8 %ni Eli keskmisest.  Aastaks 2019 seatud 

eesmärgi saavutamine eeldab vaatamata positiivsele trendile valitsusepoolseid lisategevusi. 

Oluliseks tootlikkuse kasvu suurenemise eelduseks on investeeringute kasv ja investeeringud 

ennekõike ettevõtluse muutmisel teadmusmahukamaks. Samas on investeeringud viimastel 

aastatel pigem vähenenud.  

 Tööhõive määr vanusegrupis 20-64 aastat kasvab 74,8%ni 2016. aastaks ja 75,7%-

ni 2019. aastaks. 

2015. aasta tööhõive määr oli 76,2%, mis ületab nii 2016. aastaks kui ka 2019. aastaks seatud 

sihttaseme. Hõive määr sellest vanusegrupis ei ole saavutanud 2008. aasta taset, mis toona oli 

kõrge - 77%, kuigi sellise trendi jätkumisel saavutatakse see tase peagi. Kuigi Eesti elanikkond 

vananeb, tööpuudus on madal ning tööjõuturul valitseb nõudlus töökäte järele, on siiski 

väljakutseks saavutatud hõive taseme hoidmine lähiaastatel.  

 Tööjõu efektiivne maksumäär väheneb 33,1%-ni 2016. ja 2019. aastaks. 

Tööjõu efektiivse maksumäära näitaja jääb viimastel andmetel 2016. aasta sihttasemele alla. 

Kuigi alates 2010. aastast on trend olnud positiivne ja tööjõu efektiivne maksumäär on iga aasta 

langenud, ei ole tempo olnud piisav ning 2014. aasta tööjõu efektiivne maksumäär 34,6 

protsenti ületab 2006. aasta taset. (2014. aasta näitajate seas ei kajastu veel viimaste aastate 

tööjõumaksude alandamise mõju.) 2019. aastaks seatud eesmärgi saavutamine eeldab kiiremat 

aastast vähenemistempot. Võrreldes eelpool toodud tootlikkuse ja tööhõive näitajatega on 

tööjõu efektiivne maksumäär selline näitajana, mida valitsus saab otseselt fiskaalpoliitika kaudu 

mõjutada. Teiste puhul on seos kaudsem, kuna neid mõjutavad ka paljud teised tegurid.  
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Prioriteedi täitmiseks elluviidavad olulisemad arendustegevused: 

Lähiaastate peamiseks proovikiviks on tootlikkuse kasvu kiirendamine. Seda saab riik teha 

toetades investeeringuid teadmusmahukuse ja lisandväärtuse suurendamiseks erinevates 

valdkondades. MKM ja HTM investeerivad aastatel 2015-2020 kokku 660 miljonit eurot 

Euroopa Liidu struktuurifondide vahendeid erinevatesse ettevõtlust toetatavatesse ja teadust 

arendavatesse meetmetesse. Sealhulgas 145,5 miljonit eurot läheb erinevate 

finantsinstrumentide jaoks, sellest omakorda 48 miljonit eurot struktuurifondide vahendeid 

riskikapitali fondifondi jaoks. 144 miljonit eurot investeeritakse nutika spetsialiseerumise 

strateegiasse, mille all on viis meedet keskse eesmärgiga soodustada koostööd ettevõtete ja 

ülikoolide ning teiste teadusasutuste vahel. Perioodil 2017-2020 jätkatakse ülikoolide, 

teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu korrastamise ja konsolideerimisega summas 110 

miljonit (tegevus “Institutsionaalne arendusprogramm TA asutustele ja kõrgkoolidele”, e. 

ASTRA). 

Lisaks nendele juba heakskiidetud ja praegu elluviidavatele meetmetele (vt teaduse peatükk) 

on vaja teha lisategevusi. Peamiseks sammuks on teadus- ja arendustegevuse kulutuste 

lisarahastamine. Seame eesmärgiks erasektori TA kulude kasvu 2%- ni ja avaliku sektori TA 

kulude kasvu 1%-ni SKP-st 2020. aastaks. „Alates 2017. aastast eraldatakse teadus- ja 

arendustegevusse püsivalt 8 miljonit eurot, mis tõstab 2017. aasta teadus- ja arendustegevuse 

avaliku sektori osakaalu 0,86%-ni SKP-st.“ 

Selleks, et avaliku sektori T&A kulutustel oleks mõju tootlikkuse kasvule on oluline, et 

kaasatakse raha erasektorist ja välismaalt T&A investeeringuteks. Riigi poolse panuse 

suurendamine peab looma erasektoris motivatsiooni T&A investeeringutesse senisest rohkem 

panustama.  

Majanduskasvu edendamiseks jätkatakse ka Rail Balticu ning teiste strateegiliste taristute 

väljaehitamist.  2018. aastaks valmiva Rail Balticu eelprojekti põhjal on 2017. aastal võimalik 

alustada projekteerimise ja ehitushangete ettevalmistamisega ning 2018. aastal lõiguti trassi 

tehnilise projekteerimise ning ehitusega. Esimeses faasis ehitatakse raudtee muldkeha ning 

alustatakse elektrivarustuse ja eritasandiliste ristmike väljaehitamisega. 2019. aastal algab 

Pärnu ning Ülemiste reisiterminalide ehitus, mis on kavas lõpule viia 2020. aasta lõpuks. 2017. 

aasta lõpuks valmib Ülemiste reisiterminali ning Tallinna Lennujaama vaheline trammiteelõik, 

mis on samuti arvestatud Rail Balticu tööde hulka. 2017. aastal alustatakse Rail Balticu 

väljaehitamiseks vajalike maade võõrandamisega. 

Jätkuvad ka tegevused ettevõtluse halduskoormuse vähendamiseks. Selleks on loodud 

rakkerühm, mille ülesandeks on tagada ettevõtete organisatsioonide poolt tehtud bürokraatia 

vähendamise ettepanekute elluviimine, ettevõtetele riigiga suhtlemisel ja regulatsioonide 

nõuetest tuleneva halduskoormuse ning avaliku sektori sisese bürokraatia pideva vähendamise 

mehhanismi väljatöötamine ja rakendamine. Rakkerühma tegevuste ja vajalike arenduste kulud 

on 150 000 eurot. Vajalike IT arenduste rahastamiseks esitavad asutused taotlused Majandus- 

ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Kulutused kaetakse EL struktuurivahenditest. Mitmed 

asutused on käivitanud või planeerivad laiaulatuslikke haldusekoormuse vähendamisele 

suunatud arendusi. Mahukamad neist on Aruandlus 3.0, Maksukogumine2020 

(Rahandusministeerium), SKAIS2 (Sotsiaalministeerium) ning KOTKAS 

(Keskkonnaministeerium). Statistikaamet vaatab üle kogutava statistika vajaduse ning otsib 

võimalusi statistikaga seotud kohustuste vähendamiseks ning andmete ristkasutuseks Maksu- 

ja Tolliameti ning Eesti Panga registritega.  

Samuti on plaanis ettevõtete halduskoormuse hindamise protsessi analüüs ja vajadusel MKMi 

poolt väljatöötatud kalkulaatori arendus. 
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3. MADALAPALGALISTE TOIMETULEKU SUURENDAMINE 

Ülevaade prioriteedi saavutamise näitajate täitmisest: 

 Absoluutse vaesuse määr väheneb 5,9%ni 2019. aastaks. 

Absoluutses vaesuses elas 2014. aastal 6,3% elanikkonnast. Majanduskriisi eel 2007. ja 2008. 

aastal oli vaesuse määr alla 5% ning vaesus suurenes majanduskriisiga saavutades maksimumi 

2010. aastal, mil absoluutses vaesuses elas 8,7% elanikkonnast. Järgnevatel aastatel vaesuse 

määr küll langes, kuid ei ole saavutanud majanduskriisi eelset taset. 2014. aastal elas vaesuses 

6,3% inimestest ning eesmärgi täitmine eeldab täiendavaid pingutusi. Viimaste näitajate 

kohaselt paranes absoluutse vaesuse näitaja 2013. aastaga võrreldes peaaegu kõikides leibkonna 

tüüpides, välja arvatud kolme ja enama lapsega pered, kelle absoluutse vaesuse määr tõusis 3 

protsendipunkti võrra. Halvemas seisus on ka üksikvanemad ja töötud, kelle absoluutse vaesuse 

määr jäi sisuliselt samale tasemele. 

Eesmärgi saavutamisele aitavad kaasa erinevad haridus-, noorsootöö- tööturu- ja 

sotsiaalmeetmed. Oluline on madalama haridustasemega inimeste haridustaseme tõus, eri- ja 

kutsealase hariduseta inimeste osakaalu vähendamine ning tööhõive suurendamine läbi 

erinevatele gruppidele suunatud meetmete (töötud, noored, vanemaealised jt). Samaaegselt on 

oluline nõrgematele ühiskonnagruppidele tagada nii efektiivsed ja hästi sihistatud 

sotsiaaltoetused, kui isiku võimestamisele suunatud avalike teenuste (sh haridus, noorsootöö 

jm) kättesaadavus vaesuse ja tõrjutuse riskide mõjude vähendamiseks. 

 Eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute (25-64 aastased) osakaal on 2019. 

aastal alla 26%. 

Suur osa Eesti tööjõust (vanusegrupis 25-64) on kas põhi- või üldkeskharidusega ning ei oma 

erialast haridust (kutse- või kõrgharidus). 2009. aastal oli selliseid inimesi 35%. 2015. aastaks 

vähenes eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaal 29,2%ni, kuid langus on olnud 

võrdlemisi aeglane. Kõige enam on erialase hariduseta inimesi 25–29-aastaste seas, keskmisest 

enam on neid ka 30–40-aastaste ja 60–64-aastaste seas. Madala haridustasemega mitteõppivate 

noorte osakaal (2015. a – 11%) ei ole viimastel aastatel vähenenud. Samuti ka elukestvas õppes 

osaluses ei ole märgata positiivseid kestlikke arenguid. Sellest võib järeldada, et tulevikus on 

raskusi nii soovitud taseme saavutamise kui ka juba saavutatud tulemuse hoidmisega.  

Siiski on viimastel aastatel väljalangevus üldhariduskoolide päevasest õppest vähenenud ja  

edasiõppijate osakaal põhihariduse lõpetajate hulgas on olnud stabiilne. Positiivne on ka 

täiskasvanute osaluse kasv kutseõppes. Kutsehariduses on vähenenud õpingute katkestajate arv. 

Peamiseks negatiivseks trendiks eri- ja kutsealase hariduseta täiskasvanute osakaalu 

vähenemisel on aga õpingute jätkamise vähenemine peale gümnaasiumi. 

Seatud eesmärgi täitmine nõuab täiendavaid pingutusi kõikides näitajat mõjutavates 

valdkondades. Nendeks on üldhariduse edukas lõpetamine, peale põhikooli kutsekeskhariduse 

valik ja selle edukas lõpetamine, peale põhikooli ja gümnaasiumi edasiõppimise toetamine, 

katkestamise vähendamine kutse- ja kõrghariduses, erialase hariduseta täiskasvanute (aga ka 

laiemalt täiskasvanute) toomine kutse- või kõrgharidusse, haridusest ja tööturult väljalangenud 

noorte süsteemi tagasi suunamine. 

Prioriteedi täitmiseks elluviidavad olulisemad arendustegevused: 

Madalapalgaliste inimeste toimetuleku parandamiseks jätkatakse hariduse valdkonnas 

erinevaid tegevusi, mis on suunatud eri- ja kutsealase hariduseta inimeste osakaalu 

vähendamiseks ning madala haridustasemega inimeste kvalifikatsiooni tõstmiseks. Lähiaastatel 

on vaja tagada, et riigi toel pakutavatest teenustest kujuneks välja kestlik teenuseahel tööjõu 

oskuste arendamiseks, töötuse ennetamiseks ja tootlikkuse tõstmiseks, mis hõlmaks 

tööturuvajaduste uurimist ja analüüsi, oskuste hindamist, integreeritud nõustamisteenuste ja 

koolitusvõimaluste pakkumist riigi jaoks prioriteetsetele sihtrühmadele.  
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Samuti on oluline, et erinevad sotsiaalsed siirded oleksid adekvaatsel tasemel, mis toetab 

inimeste iseseisvat hakkamasaamist. Sel eesmärgil otsustas valitsus tõsta alates 2016. aastast 

toimetulekupiiri 130 euroni. Samuti on oluline rakendada üksi elavate pensionäride 

toetusskeem, mille tulemusena hakkavad alates 2017. aastast üksi elavad pensionärid saama 

riigilt täiendavat toetust 115 euro ulatuses. 

2017. aastal käivitatakse madalapalgalistele inimestele suunatud tagasimaksesüsteem, mille 

abil saavad füüsilise isiku tuludeklaratsiooni esitades iga-aastast tagasimakset taotleda isikud, 

kes on täistööajaga töötanud vähemalt 6 kuud ning kelle tulu jääb 2016. aastal alla 7782 euro. 

4. LASTEGA PEREDE TOIMETULEKU PARANDAMINE JA LASTE SÜNDI 

TOETAVA KESKKONNA EDASIARENDAMINE 

Ülevaade prioriteedi saavutamise näitajate täitmisest: 

 Absoluutse vaesuse määr 0–17-aastaste laste seas väheneb 7%ni 2019. aastaks. 

Laste absoluutse vaesus oli väikseim majanduskriisi eel 2007. aastal, mil vaesuses elas 6,5% 

lastest. Sama või madalamat taset ei ole tänaseks suudetud saavutada. Majanduskriisi 

tulemusena tõusis laste absoluutse vaesuse määr 11,4%-ni 2010. aastal. Seejärel näitaja 

mõnevõrra vähenes, kuid eesmärgi täitmine on jätkuvalt väljakutse. 2014. aastal oli laste 

absoluutse vaesuse määr 9,1%. 

Laste vaesuse olulisemad mõjutajad on vanemate tööturustaatus ja erinevad sotsiaalsed siirded. 

2014. aastal vähendasid sotsiaalsed siirded (sh pensionid, peretoetused) laste absoluutse 

vaesuse määra 8,7 protsendipunkti võrra (ehk ligi 49%). 2015.-2019. aastal jõustunud või 

jõustuvate riiklike peretoetuste muudatustega ning toimetulekupiiri suurenemisega kaasneb 

eeldatavalt oluline mõju laste vaesuse vähenemisele. 

 Summaarne sündimuskordaja tõuseb 2019. aastaks 1,67ni. 

Viimase kümnendi kõrgeim sündimuskordaja oli Eestis aastatel 2008 ja 2010, mil ühe naise 

kohta sündis keskmiselt 1,72 last. Alates 2010. aastast on sündimuskordaja vähenenud. 

Vähenemine peatus 2014. aastal, mil näitaja näitas mõnevõrra tõusu olles 1,54 (2013. aastal 

1,52). Seega oli viljakas eas naiste arvu kohta keskmiselt sünde veidi enam kui 2013. aastal. 

Siiski ei ole veel võimalik öelda, kas tegu on püsiva kasvutrendiga ning kuna seatud eesmärgist 

on näitaja kaugel, siis on vajalikud täiendavad pingutused sündimuskordaja tõusuks.  

Prioriteedi täitmiseks elluviidavad olulisemad arendustegevused: 

Laste ja peredega seotud prioriteedi täitmiseks on oluline samaväärselt arendada erinevaid 

peredele suunatud teenuseid ja toetusi ning tugisüsteeme, mis aitavad kaasa sündide kasvule ja 

turvalisele kasvukeskkonnale. Vanemapuhkuse ja vanemahüvitise süsteemi osas on valitsus 

otsustanud analüüsida võimalusi süsteemi paindlikumaks muutmiseks eesmärgiga toetada 

vanemate osalemist tööturul. Oluline on ellu viia struktuurivahenditest rahastatavate 

lapsehoiukohtade loomise meetmed, mille tulemusena paraneb lapsehoiuteenuse kättesaadavus 

piirkondades, kus täna on kohtade puudus. Kokku luuakse aastaks 2020 ligikaudu 3200 uut 

lapsehoiukohta. Samuti suunatakse rahalised vahendid asendushoolduse valdkonnale 

eesmärgiga tõsta asendushoolduse kvaliteeti.  

Perede hakkamasaamisele avaldavad olulist mõju aastani 2019 otsustatud peretoetuste tõusud. 

2015. aastal otsustas valitsus tõsta lapsetoetust 2019. aastaks 60 euroni (2016. aastaks 50 euroni, 

2018. aastaks 55 euroni) ning 1. juulil 2017. a jõustub uus lasterikka pere toetus kolme- ja 

enamalapselistele peredele. Lasterikka pere toetus on kolme kuni kuut last kasvatavale perele 

200 eurot ning seitset ja enamat last kasvatavale perele 370 eurot kuus. Samuti käivitub 

huvitegevuse toetusskeem, et tagada kõigile lastele ligipääs mitmekülgsele huvitegevusele 

võttes arvesse laste ja noorte sotsiaal-majanduslikku olukorda. 

Üksikvanemate toetamiseks käivitub 1. jaanuarist 2017 elatisabiskeem, mille tulemusena 
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makstakse 100 euro ulatuses toetust lapsele, kelle lahuselavalt vanemalt on kohtuotsusega välja 

mõistetud elatis, kuid kes ei täida maksmise kohustust. Märtsis 2016 rakendusid 

elatisvõlglastele täiendavad sunnimeetmed ning valitsus jätkab elatisnõuete täitmist tõhustavate 

meetmete väljatöötamisega. 

5. RIIGI JA KOHALIKU HALDUSE REFORM JA ÄÄREMAASTUMISE 

LEEVENDAMINE 

Ülevaade prioriteedi saavutamise näitajate täitmisest: 

 Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas ei suurene (alla 12%). 

Valitsussektori töötajate osakaal tööealises elanikkonnas oli 2014. aastal 12%, mis jääb 2019. 

aastaks seatud eesmärgi piiresse. Võrreldes kriisieelsete näitajatega on osakaal vähenenud, 

samas 2013. aasta võrdluses on osakaal suurenenud. 2019. aasta eesmärgi saavutamine eeldab 

kokkulepetest kinnipidamist ning struktuurseid reforme valitsemisalades. 

 Tööhõive määr maapiirkonnas (vanusegrupis 20-64 a) kasvab (üle 73,2%). 

Tööhõive määr maapiirkondades on viimastel aastatel mõnevõrra paranenud. 2013. aastal oli 

näitaja 72,9%, 2014. aastal 73,2%. Sarnaselt tööhõive määraga linnalistes asulates on viimasel 

kümnendil tööhõive määr maapiirkondades olnud kõikuv. 2005. aastal oli hõivemäär 

maapiirkonnas 65,4%, mis kuni 2008. aastani kasvas 73,3%ni. Majanduslanguse aastatel 

tööhõive määr nii linnas kui ka maal kahanes ning alates 2011. aastast on see taas tõusuteel. 

Tähelepanu väärib asjaolu, et tööhõive määr on maapiirkondades pärast majanduslangust 

taastunud kiiremini kui linnalistes asulates. 2019. aastaks seatud eesmärgi saavutamine eeldab 

maapiirkondade tööhõivele ja ettevõtluskeskkonnale ettenähtud meetmete jätkamist ja 

tõhustamist. 

 2018. aasta lõpuks elab vähemalt 95% elanikest kohalikes omavalitsustes, mis 

vastavad valitsuses kinnitatud kriteeriumidele4. 

Novembris  leppis valitsus reformi kriteeriumina kokku, et uute kohalike omavalitsuste 

minimaalne elanike arv on 5000, eesmärgiga, et moodustuksid omavalitsused, kus elanike arv 

on 11 000 ja rohkem. Ekspertide hinnangul algab kohalikul omavalitsusel 5000 elanikust 

võimekus pakkuda inimestele piisava valikuvõimalusega teenuseid, koostada investeeringuid 

võimaldavat eelarvet ning võtta tööle kompetentsemaid spetsialiste. Elanike arv üle 5000 

elanikuga omavalitsustes on tasapisi kasvanud. Kui 2013. aastal elas üle 5000 inimesega 

omavalitsustes 74,5% elanikkonnast, siis 2015. aastal on see näitaja kasvanud 76,1 protsendini. 

Samas on praegustest omavalitsusüksustest 80% alla 5000 elanikuga, mistõttu nõuab eesmärgi 

saavutamine laiaulatuslikke ümberkorraldusi. 

Prioriteedi täitmiseks elluviidavad olulisemad arendustegevused: 

Riigivalitsemise reformil on kolm peamist eesmärki. Esimeseks neist on kvaliteetsemate, 

teenuse tarbijate vajadusele vastavate ja tõhusamate avalike teenuste pakkumine kogu Eestis.  

Selleks, et kvaliteetsed avalikud teenused oleksid kättesaadavad kogu Eestis viib valitsus 2017. 

aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimisteks  läbi haldusreformi. Analüüside ja 

ekspertide töö tulemusena on valitsus jõudnud seisukohale, et 5000 elanikuga omavalitustel on 

võimalik tagada paremini ametnike spetsialiseerumine KOV põhiülesannetes, juhtimiskulud 

elaniku kohta vähenevad märgatavalt ning KOV-del on piisav investeerimisvõimekus – seeläbi 

                                                 

4 Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis on näitaja nimetuseks „2018. aasta lõpuks elab vähemalt 95% elanikest 

kohalikes omavalitsustes, mis vastavad valitsuses kinnitatud võimekuse ja jätkusuutlikkuse kriteeriumitele“. Kuna 

ühinemise kriteeriumiks jäi minimaalne elanike arv, mis väljendab küll ka omavalitsuse võimekust ja 

jätkusuutlikkust, siis on mõõdiku sõnastust muudetud.   
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on KOV-del ka suurem võimekus osutada oma elanikele vajalikke teenuseid. Ühinevaid 

omavalitsusi toetatakse rahaliselt. Ühinemistoetusteks on riigieelarve strateegias aastateks 

2017–2020 planeeritud 65 miljonit eurot. Täiendavalt pakutakse KOV-le  tuge ühinemise 

korraldamisel ning teenuste arendamisel ühinenud omavalitsustes.  

Õpilaste arvu vähenedes ei ole koolivõrk oludega kohanenud ja väiksematel koolidel on 

raskuseid kvaliteetse ja valikuterohke gümnaasiumihariduse pakkumisega. Võtame 

gümnaasiumihariduse pakkumise osaliselt riigi kanda, et kohandada koolivõrk demograafiliste 

muutustega ja  garanteerida tugev maakondlik gümnaasiumiharidus ja  lõpetada laste väljavool 

enamikest Eesti maakondadest suuremasse linnadesse. Selleks, et Eestis oleks demograafiliste 

muutustega arvestav koolivõrk, mis tagaks ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti 

piirkondades, investeeritakse aastatel 2017-2020  240 mln eurot. Sellega kaasneb ka hariduse 

valdkonna ressursside mõistlikum kasutus. Aastaks 2023 saadakse hakkama tänase 3,5 mln m2 

asemel 3 mln m2-ga ja vähem kui 100 gümnaasiumiastmega (täna 171), vabanev ressursid on 

võimalik koos lisaressurssidega suunata hariduse kvaliteedi tagamiseks.  

Suurhaiglate ja maakonnahaiglate võrgustumise läbi tagab riik tervishoiuteenuse ühtlase 

kättesaadavuse kogu riigi ulatuses. Maakonnahaiglate sisuline koostöö suurhaiglatega aitab 

pakkuda tuge eriarstiabi osutamiseks kõigis maakonna keskustes (kohalikul tasandil). Reaalsus 

on, et väikehaiglad ei suuda üksi meditsiinipersonali nappuse muresid lahendada ning noored 

eriarstid tahavad töötada pigem suuremas meeskonnas, kus on parem võimalus erialaseks 

arenguks ja oma pädevuse säilitamiseks. Koostöös ja jagatud vastutuse abil haiglate vahel on 

võimalik säilitada arstiabi kättesaadavus. kättesaadavate ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste 

tagamiseks suunatakse haiglavõrgu pädevuskeskuste ja esmatasandi tervisekeskuste 

kaasajastamise investeeringuteks kokku 207,6 mln eurot. Tervishoiuteenuste kättesaadavuse ja 

kvaliteedi parandamiseks panustatakse ka E-tervise lahendustesse investeerides (kaugteenused, 

üle-Eestiline digiregistratuur, terviseinfo standardimine, patsiendi kaasamist toetav 

patsiendiportaal, krooniliste haiguste ennetav jälgimine jne).  

Teenuste pakkumise kvaliteedi läbivaks tõusuks kõigis eluvaldkondades tegeletakse järgmisel 

eelarvestrateegia perioodil teenuste pakkumise mõõtmise juurutamisega, et omada jooksvat 

ülevaadet osutatud teenuste mahu, kasutajate rahulolu,  halduskoormuse ja maksumuse kohta. 

Samuti soodustatakse uuenduslikke lahendusi teenuste kvaliteedi tõstmiseks.Teenuste 

kättesaadavuse, tõhususe ja kasutajamugavuse parendamiseks kasutatakse maksimaalselt ära e-

kanalite võimalusi. Selleks on Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi juurde loodud 

keskne rahastu. Toetatakse neid lahendusi, mille kaudu on aastatel 2017-2020 kavas rahastada 

teenuste arendamist summas 90 mln eurot. 

Teiseks riigireformi eesmärgiks on ettevõtjate halduskoormuse vähendamine. Selleks on ellu 

kutsutud nn nullbürokraatia algatus, et vähendada ettevõtete koormust riigiga suhtlemisel. 

Koostöös ettevõtlusorganisatsioonidega koguti kokku 204 bürokraatia vähendamise 

ettepanekut, millest on kavas rakendada 80%.  Esimeses järjekorras vähendatakse 2018. aasta 

1. jaanuariks ettevõtjate koormust palga ja tööjõu andmete esitamisel. 

Samuti astutakse samme riigi poolt ettevõtjatele pakutavate teenuste kvaliteedi tõstmiseks ning 

jätkatakse teenuste arendamist ja lihtsustamist e-residentidele, mis parendab teenuste kvaliteeti 

ka kodumaistele kasutajatele (nt pangakontod saaksid digitaalselt avada ka eestimaalased). 

Kolmandaks, et avaliku sektori efektiivsus suureneks ja  maksumaksja raha kasutataks 

efektiivselt,  lähtub valitsus põhimõttest, et valitsussektori töökohtade arv väheneb kooskõlas 

tööealise elanikkonna kahanemisega. See ei saa aga toimuda vajalike teenuste kvaliteedis järele 

andes, vaid riigiaparaadi tõhusama ja avatuma korralduse, üle reguleerimise ja bürokraatia 

vähendamise tulemusena. Selle eesmärgi saavutamiseks on riigihalduse ministri eestvedamisel 

analüüsitud keskvalitsuse tasemel varasema perioodi reforme ja selle põhjal tehtud 

ministeeriumide kaupa diferentseeritud (0,7%-2,4%) otsused riigivalitsemise kulude ja 
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koosseisude kokku tõmbamiseks 2016 aasta eelarveperioodi jooksul. Et need tõhustamise 

algatused ei jääks ühekordseks, esitleb riigihalduse minister mais valitsusele esimese riigiauditi 

tulemusi ning teeb selle põhjal täiendavad ettepanekud struktuurseteks ümberkorraldusteks  

riigiaparaadi tõhustamisel.  Muudatuste elluviimiseks on valitsemisaladel võimalik saada 

toetust oma juhtimissüsteemide ja teenuste vähem ressursimahukaks ümberkorraldamiseks.   

Tõhusama riigiaparaadi eesmärki aitavad saavutada ka juba käimalükatud algatused nagu 

tugiteenuste (raamatupidamise, personaliarvestuse, hangete ja kinnisvara haldamise) 

tsentraliseerimine, e-arvetele üleminek, riigihangete ja riiginõuete konsolideerimine. 

Standardiseeritud tegevuste koondamine annab märkimisväärset võitu kuludes ja töötajate 

arvus. Samuti vähendatakse bürokraatiat riigiasutuste omavahelises suhtlemisel ning jätkatakse 

e-lahenduste kasutuselevõttu protsesside lihtsustamiseks ja automatiseerimiseks. 

6. EUROOPA LIIDU EESISTUMISEKS VALMISTUMINE JA SELLE EDUKAS 

LÄBIVIIMINE 

Eesti on Euroopa Liidu eesistujamaaks 2018. aasta jaanuarist kuni juunini. Valitsus jätkab Eesti 

Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ettevalmistustega vastavalt Euroopa Liidu eesistumise 

ettevalmistuste tegevuskavale, et eesistumine nii sisuliselt kui ka korralduslikult hästi 

planeerida ning ellu viia. Eesti ametnike ja personali ettevalmistamine eesistumiseks toimub 

eesistumise personalistrateegia ning koolituskava alusel. Eesistumise täpne programm 

kinnitatakse 2017. a detsembris. Eesistujana soovib Eesti panna kõigis valdkondades rõhku 

infoühiskonna arengule ja e-lahendustele. Eesistumise eelarve on suurusjärgus 74 miljonit 

eurot. Eesistumise ettevalmistusi koordineerib 2012. aastal loodud eesistumist ettevalmistav 

valitsuskomisjon.  
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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. Antakse ülevaade olulisematest tegevustest, mis 

aitavad kaasa püstitatud eesmärkide saavutamisele.  

Tulemusvaldkondade olukorra ülevaade kajastab ainult üldisemaid trende 

tulemusvaldkondades ning keskseid näitajajaid. 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 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Olulised tegevused 2015–2016. a sihttasemete täitmiseks  

 01.01.2015 võrdsustati perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir perekonna 

esimese liikme toimetulekupiiriga. Vastava muudatus sotsiaalhoolekande seaduses 

võeti vastu 19.06.2014 „Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste muutmise 

seadusega“, toimetulekutoetuse eelarve 2015. a 19,1 mln eurot.  

 01.01.2015 on vajaduspõhise peretoetuse suurus 45 eurot kuus ühe lapsega perele ning 

90 eurot kuus kahe ja enama lapsega perele. Vastava muudatus sotsiaalhoolekande 

seaduses võeti vastu 19.06.2014 „Riiklike peretoetuste seaduse ja teiste seaduste 

muutmise seadusega“. 2016. a on vajaduspõhise peretoetuse eelarve 4,6 mln eurot. 

 2015. a mais kinnitati toetuse andmise tingimused „Lapsehoiukohtade loomine ja 

teenusepakkumise toetamine 0–7-aastastele lastele“, millega luuakse aastani 2020 

ligikaudu 1200 lastehoiukohta. 

 2015. a juunis kinnitas Riigikogu riiklike peretoetuste seaduse muudatuse, mis määrab 

lapsetoetuse tõusu järgnevaks neljaks aastaks: alates 1. jaanuarist 2016. a on lapsetoetus 

pere esimesele ja teisele lapsele 50 eurot (eraldatud lisavahendid 14,3 mln eurot), alates 

1. jaanuarist 2018. a 55 eurot (lisavahendid  28,7 mln eurot) ning alates 1. jaanuarist 

2019. a 60 eurot (lisavahendid 42,9 mln eurot). Kolme- ja enamalapselistele peredele 

loodi uus lasterikka pere toetus, mida makstakse peredele, kus kasvab vähemalt kolm 

lapsetoetusele õigust omavat last. Kolme kuni kuut last kasvatavale perele on toetus 200 

eurot ning seitset ja enamat last kasvatavale perele 370 eurot kuus. Uus peretoetus 

jõustub 1. juulil 2017. a, eraldatud lisavahendid 2017. a 17,3 mln eurot, 2018. a 37,8 

mln eurot, 2019–2020.a 40,8 mln eurot aastas. 

 2015. a novembris alustati suure hooldusvajadusega raske ja sügava puudega lastele 

mõeldud lapsehoiu-, tugiisiku- ning transporditeenuste pakkumise toetamist, 

rahastamine 2014+ struktuurivahendid 38,32 mln eurot, sh 2015. a 257 892 eurot. 

Lisaks toetati avatud taotlusvooru kaudu kohalikke omavalitsusi uute lapsehoiu- ja 

lasteaiakohtade loomisel, rahastamine 2014+ struktuurivahendid 7,66 mln eurot. 

 2015. a novembris kinnitati peresõbraliku tööandja märgise mudeli metoodika ning 

meetmed. Esitati kooskõlastusringile alaealise mõjutusvahendite seaduse kehtetuks 
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tunnistamise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu 

väljatöötamiskavatsus. 

 2015. a detsembris arutati valitsuskabinetis sügava puudega laste vanemate 

toetussüsteemi muutmise ettepanekut, millega soovitakse tõsta toetust hooldajaks 

vormistatud sügava puudega lapse vanemale. Eesmärk on jõustada sügava puudega laste 

ja nende hooldajate toetamise skeem 1. jaanuarist 2017. a, raske ja sügava puudega laste 

lapsehoiuteenuse vahendid riigieelarves 2,65 mln eurot. 

 2015.a detsembris esitati Justiitsministeeriumile laste kaitset seksuaalse ärakasutamise 

ja seksuaalse kuritarvitamise eest käsitleva Euroopa Nõukogu konventsiooni ehk 

Lanzarote konventsiooni analüüsi, mis kaardistab muutmisvajadused ja väljakutsed 

Eesti õiguskaitsesüsteemi ja laste hoolekande ning ohvriabiteenuste parendamiseks, et 

viia Eesti olukord konventsiooni nõuetega vastavusse. 

 2015.a detsembris valmis väärkoheldud lapse abistamise kontseptsioon ehk 

integreeritud süsteemi analüüs, milles toodud kitsaskohtade parandamine ja 

valdkondade ülese tegevuse juurutamine aitavad märgata väärkoheldud lapsi ja osutada 

neile abi ning tagada õiguskaitset integreeritud ja lapsesõbralikul viisil. 

 Sihttase 

Indikaator Algtase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Loomulik iive 

Allikas: 
Statistikaamet 

Negatiiv

-ne  -

1841 

(2014)5 

 

Positiiv

-ne 

 

Negatiiv-

ne6 

 

Positiiv

-ne 

 

Positiiv

-ne 

 

Positiiv

-ne 

 

Positiiv

-ne 

 

Positiiv

-ne 

Summaarne 
sündimuskordaja 

Allikas: 
Statistikaamet 

1,54 

(2014) 

 

1,58 

2015. a 

andmed 

avaldataks

e 2016. a 

mais 

1,61 

 

1,63 

 

1,65 

 

1,67 

 

 

1,67 

Formaalse 
lastehoiuga 
hõlmatud 0–2-
aastaste ning 3–
6-aastaste laste 
osakaal kõigist 
vastava 
vanuserühmaga 
lastest, % 

Allikas: 
Statistikaamet 

21 (0-2 

a) 

94,3 (3-

6a) 

(2014) 

33% 

(0–2- 

aasta-

sed) 

92% 

(3–6-

aasta-

sed) 

22,8% (0-

2-a) 93% 

(3-6.a) 

(2015)  
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) 

35% 

(0–2- 

aasta-

sed) 

92% 

(3–6-

aasta-

sed) 

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

Allikas: Sotsiaal-

382 last 

/0,16 

(2014) 

 

Vähe-

neb 

380 last 

/ ...  2015. 

a 

rahvastiku  

andmed 

avaldataks

e 2016. a 

Vähe-

neb 

Vähe-

neb 

Vähe-

neb 

Vähe-

neb 

 

 

Vähe-

neb 

                                                 

5 Esialgsed Statistikaameti andmed. 
6 Statistikaameti esialgsetel andmetel -1416 
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 Sihttase 

Indikaator Algtase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

ministeerium, 
Statistikaamet 

Absoluutse7 
vaesuse määr 0–
17 aastaste laste 
seas8, % 

Allikas: 
Statistikaamet 

9,1 

(2014) 

 

7,7% 

2015.a 

andmed 

avaldata-

kse 2017. a 

veeb. 

7,3 

 

7,1 

 

7,0 

 

7,0 

 

 

7,0 

Olulised tegevused 2017–2020 eesmärkide täitmiseks  

 Ühe vanemaga perede toimetuleku toetamine, sh elatisabiskeemi rakendamine (alates 

2017. a on riigieelarvest igaks aastaks ette nähtud 7,2 mln eurot); 

 Lapsehoiu ja puudega laste tugiteenuste arendamine (alates 2017. a on riigieelarvest 

igaks aastaks ette nähtud 1,0 mln eurot, kokku raske ja sügava puudega laste 

lapsehoiuteenus 2,65 mln eurot ning ESF vahenditest aastateks 2017-2020 32,5 mln 

eurot); 

 Riikliku lastekaitse korralduse rakendamise tagamine, sh tervisekontrollipõhise 

seiresüsteemi rakendumine 0–6 aastastele lastele, varase märkamise seiremeetmed 

kooliealistele lastele ja NEET noortele ning vanemlusprogrammi elluviimine. 

Lastekaitse seaduse rakendamiseks on riigieelarvest alates 2017. a ette nähtud kokku 

1 374 240 eurot. 

 Asendushoolduse korralduse ja sisu uuendamine (asenduskoduteenuse baasrahastus on 

alates 2017. a kokku 15,26 mln eurot); 

 Vanemapuhkuste süsteemi muutmine soodustamaks töö ja pereelu ühitamist ning isade 

osalust lapsehoolduspuhkusel; 

 Väärkoheldud laste valdkondade ülese integreeritud tugisüsteemi käivitamine 

Laste ja perede arengukava 2012–2020 ja rakendusplaan on leitav siit: 

http://sm.ee/et/lapsed-ja-pered-0 

2.2. Sissetulekute kasvatamine ja ettevõtluse edendamine 

2.2.1. Riigi rahandus  

Eesmärk ja mõõdikud: 

                                                 

7 Välja on jäetud mõõdik suhtelise vaesuse määr 0–17 aastaste laste seas (%), kuna indikaator ei peegelda niivõrd meetmete mõju 
kuivõrd on peaasjalikult mõjutatud majanduses toimuvast (näiteks majanduslanguse ajal suhtelise vaesuse näitaja kahaneb kuna 
väheneb kõrgemat sissetulekut saavate inimeste hulk ning majanduse kasvades kasvab suhteline vaesus hoolimata toetuste 
tõusust). Seega ei ole võimalik suhtelise vaesuse indikaatoriga mõõta poliitikameetmete tõhusust. 
8 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. 2012. aasta vaesuse näitajad on uue metoodika kohaselt ümber arvutatud 2015.a. 
Seega tuleb 2012. aasta andmeid andmeallika muutuse eeldatava olulise mõju tõttu käsitleda aegrea katkestusena. 

http://sm.ee/et/lapsed-ja-pered-0
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Eelarvepoliitika on jätkusuutlik ja makromajandust tasakaalustav. 

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

Tööjõu efektiivse maksumäära eesmärgiga seonduv on kirjeldatud VV vastava prioriteedi 
all eespool.  

 Riigieelarve läbipaistvuse suurendamiseks läheb valitsus aastaks 2020 järkjärguliselt 

üle tegevuspõhisele eelarvele. Esimese valitsemisalana on 2016. aasta eelarves Haridus- 

ja Teadusministeeriumi eelarve välja toodud tegevuspõhiselt ehk üles ehitatud lähtuvalt 

valitsuse eesmärkidest hariduse, teaduse ja keele valdkonnas koos tegevuste 

maksumustega. 

  Suurendamaks avalike ressursside kasutamise tõhusust ja mõjusust ning toetamaks 

valitsuse prioriteetide elluviimist töötatakse välja tõhustamiskava (spending review) 

kontseptsioon. Tõhustamiskava koostamise ja rakendamise eesmärk on üle vaadata 

konkreetsed riigieelarve kulutused ning teha eelarve koostamise protsessis valitsusele 

ettepanekud kulude vähendamiseks või valdkonna tõhusamaks korraldamiseks (sh 

avalike teenuste tõhusamaks pakkumiseks). 2016. aastal viiakse läbi tõhustamiskava 

piloot „Valitsusasutuste ametisõitude korraldamine“. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tege-

lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Valitsussektori struktuurne 
eelarvepositsioon, % SKPst 

Allikas: 
Rahandusministeerium 

1,2 

(2014) 
0,2 

 

1,0 

 

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

Netovõlapositsioon (reservide 
ja võla vahe osakaaluna 
SKPst, %) 

Allikas: 
Rahandusministeerium 

(2014) 

1,0 

 

 

> -1,8 

 

 

0,5 

 

>-1,2 

 

>-1,0 

 

>-0,8 

 

>-0,4 

 

>-0,4 

Reservide tase (osakaal 
SKPst, %) 

Allikas: 
Rahandusministeerium 

(2014) 

11,3 
-9,5 9,3 >8,4 >8,6 >8,1 >8,0 >8,0 

Tööjõu efektiivne 
maksumäär, % 

Allikas: 
Rahandusministeerium 

(2013) 

34,6 
 34,1 33,1 32,9 33,1 33,1  

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Läbi vastutustundliku eelarvepoliitika ja struktuurse tasakaalu tagatakse tasakaalustatud 

majandusareng. Lähiaastatel ei ole majandusressursid Eestis optimaalselt kasutatud 

ning seeläbi stimuleeritakse majanduskasvu riigi poolt läbi nominaalse 

eelarvepuudujäägi. 

 Käibemaksukohustuslaseks registreerimise piirmäära tõstetakse 16000 eurolt 40000 

euroni, mis aitab kaasa mikroettevõtete halduskoormuse vähenemisele ning 

konkurentsivõime tõstmisele. 
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 Ettevõtluse toetamiseks sotsiaalmaksu määra vähendamine 1% võrra.  

 Maksuvaba tulu tõstmine kuni 205 euroni kuus aastatel 2016-2019.Suurendamaks 

riigieelarve läbipaistvust läheb Vabariigi Valitsus üle tekke- (2017) ja tegevuspõhisele 

eelarvestamisele (2020). 

 

2.2.2. Ettevõtlus, innovatsioon 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 Loodi võimalused ettevõtetele finantsinstrumentide (laenud, käendused, ekspordi 

krediidikindlustus) saamiseks sõlmides rahastamislepingud SA KredExi ja SA KredEx 

Krediidikindlustusega. Eesti riigi ja Euroopa Investeermisfondi (EIF) vahel sõlmiti 

riskikapitali fondifondi leping, mis parandab varajase faasi riskikapitali kättesaadavust 

ettevõtetele.  

 Liituti Euroopa Kosmoseagentuuriga, mis tagab kõrgtasemelise teaduse- ja 

arendustegevuse ning ettevõtluse koostöö teiste liikmesriikidega.  

 EAS alustas ettevõtete eksporti toetavate tegevuste elluviimist.  

 Töötati välja ja rakendati ettevõtja arenguprogramm, innovatsiooni- ja arendusosaku 

meetmed ning starditoetuse meede. Lisaks alustati klastriprogrammiga ning tehnoloogia 

arenduskeskuste meetmega. Käivitati Startup Estonia programm. EAS jätkab 

ettevõtlusteadlikkuse kasvatamist ettevõtlusteadlikkuse programmi rakendades ning 

tellib ettevõtluse nõustamisteenust maakondlikest arenduskeskustest.  

 2016. aastal rakendub innovatsiooni toetavate hangete programm.  

 Jätkub nullbürokraatia projekt ning halduskoormuse hindamisprotsesside analüüs, 

tagamaks ettevõtete organisatsioonide poolt tehtud bürokraatia vähendamise 

ettepanekute elluviimine. (vt  VV prioriteedid RESis). 

 Valmimas on Eesti tööstuspoliitika roheline raamat, mis sisaldab pikajaalist vaadet 

tööstuse rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks.  

 Sihttase 

Mõõdik Alg-tase 
Sihttase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tootlikkus hõivatu 
kohta EL 
keskmisest, % 

Allikas: Eurostat 

73,8 

(2014) 
72,4 - 73,6 75,4 77,1 79,1 80 

Eesti ekspordi 
osatähtsus maailma 
kaubanduses, % 

Allikas: World Trade 
Organization  

0,096 

(2014) 
0,1 - 0,105 0,106 0,108 0,109 0,11 

Eesti koht 
Maailmapanga Doing 
Business edetabelis 

17. 

(2015) 
17 16 16. 15. <15. <15. <15. 
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 Sihttase 

Mõõdik Alg-tase 
Sihttase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Allikas: The World 
Bank Group  

Tööjõukulude kasv 
võrdluses tootlikkuse 
kasvuga, % 

Allikas: Eurostat 

Tööjõu-

kulude 

kasv 6,5%, 

tootlik-

kuse kasv 

2,1% 

(2014) 

Tööjõu-

kulude 

kasv ei 

ületa 

tootlik-

kuse 

kasvutem

pot. 

Tööjõu-

kulude 

kasv 

5,8%, 

tootlik-

kuse kasv 

-1,8% 

Tööjõukulude kasv ei ületa 

tootlikkuse kasvutempot. 

Tööjõu

kulude 

kasv ei 

ületa 

tootlik

kuse 

kasvu-

tempot. 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Jätkub nullbürokraatia projekt vastava rakkerühma juhtimisel ning ettevõtete 

halduskoormuse hindamisprotsesside analüüs. Selle tulemusel töötatakse välja ja 

rakendatakse ettevõtetele riigiga suhtlemiseks ja regulatsioonide nõuetest tuleneva 

halduskoormuse ja avaliku sektori sisese bürokraatia pideva vähendamise mehhanism. 

 EAS hakkab pakkuma toetust suurinvestoritele, et julgustada nii Eestis juba tegutsevaid 

ettevõtteid kui ka potentsiaalseid välisinvestoreid tegema suuremaid investeeringuid, 

luues seeläbi uusi keskmisest kõrgema palgaga töökohti, kasvatades eksporti ja tõstes 

Eesti mainet innovatsiooni toetava riigina. Plaanis on toetada olemasolevate 

tootmisüksuste olulist laiendamist või uute loomist, seadmete ostmist, inimeste 

värbamist ja koolitamist ning tootearendust (3 mln eurot). 

 Eesti on aktiivne liige Euroopa Kosmoseagentuuris. Ettevõtted ja teadusasutused 

osalevad ESA kõrgtehnoloogiliste lahenduste hangetel ja teistes tegevustes, samuti 

teistes rahvusvahelistes koostöövõrgustikes (11,4 mln eurot, riigieelarvelised 

vahendid). 

 EAS viib ellu ettevõtlusteadlikkuse programmi, toetatakse ekspordi arendustegevusi, sh 

rahastatakse ekspordinõunikke välisturgudel (26,2 mln eurot, ERF). 

 EAS rakendab ettevõtjale suunatud arenguprogrammi ettevõtete lisandväärtuse ja 

ekspordivõimekuse suurendamiseks (57 mln eurot, ERF). Toetatakse ettevõtete 

läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist 

ja tootearendust. Iga programmis osalev ettevõte toob arenguprogrammi läbimise 

käigus turule uusi tooteid või teenuseid, mis on senisest suurema kasumlikkusega. 

 EAS viib ellu innovatsiooni toetavate riigihangete programmi innovaatiliste 

riigihangete läbiviimise toetamiseks ja innovatsiooni pakkumise suurendamiseks (13,3 

mln eurot, ERDF). 

 EAS jätkab E-residentsuse projekti elluviimist (3,2 mln eurot). 

 EAS jätkab starditoetuse pakkumist alustavatele ettevõtjatele (6,3 mln eurot, ERDF). 

Eesmärgiks on toetada arengupotentsiaaliga ettevõtete loomist, mille kaudu elavdatakse 

piirkondlikku ettevõtlust ja eksportijate ridu. Ettevõttel aidatakse ellu viia 

turundustegevusi ning toetatakse põhivara soetamist. 

 Jätkatakse riiklike tagatiste, laenude, ekspordikindlustuse ja riskikapitali pakkumist 

ettevõtetele läbi Kredexi finantsinstrumentide (47,5 mln eurot, ERDF). 

 EAS jätkab tehnoloogia arenduskeskuste ja klastrite toetamist (25,4 mln eurot, ERF). 
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 EAS jätkab innovatsiooni- ja arendusosaku pakkumist ettevõtjatele, toetamaks 

esmakordset  kontakti loomist ettevõtete ja innovatsiooniteenuse pakkujate vahel (6,6 

mln eurot, ERDF). 

 Jätkub ettevõtete nõustamine maakondlikes arenduskeskustes (7,3 mln eurot, ERDF ja 

riiklik kaasfinantseering). 

Eesti ettevõtluse kasvustrateegia on leitav siit: https://www.mkm.ee/et/eesmargid-

tegevused/majanduse-arendamine. 

2.2.3. Transport 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Eesti transpordisüsteem võimaldab inimeste ja kaupade liikumist kättesaadaval, mugaval, 

kiirel, ohutul ja kestval moel.  

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 Ühistranspordi kasutajate osakaalu tõstmiseks töölkäijate hulgas alustati 2015. aastal 

Tapa-Tartu raudtee rekonstrueerimisega Projekti eesmärgiks on viia raudteelõigu 

liikumiskiirus vähemalt 120 km/h.   

 2015. aastal alustati parvlaeva hankimisega Sõru-Triigi vahelise ühenduse tagamiseks. 

Laev valmib 2017. aasta kevadeks.  

 2016. aastal jõuab lõpule Tallinna trammiliinide rekonstrueerimine ning uute 

energiasäästlike trammide kasutuselevõtt (trammid ostetakse CO2 kvoodimüügi 

vahenditest). 

 Indikaatori „Ettevõtte juhtide hinnang Eesti transpordisüsteemile (maantee-, raudtee-, 

õhu- ja veetranspordi keskmine 7-palli skaalal)“ täitmiseks on alustatud projektidega 

„Tallinna lennujaama lennuliiklusala keskkonnaseisundi parendamine ja lennuohutuse 

suurendamine“ ning trammiliini pikendamisega lennujaamani, mis aitab kaasa 

lennujaama ja teiste oluliste sihtpunktide mugavale ja kiirele ühendamisele elektrilise 

säästva ühistranspordiga (reisisadam, kesklinn ja tulevane Rail Baltic terminal, Balti 

jaam). Projektide eeldatav valmimise tähtaeg on 2017. aasta lõpp. 

 Ühtlasi jätkab maanteeamet Teehoiukava elluviimist ning parendab TEN-T maanteede 

kvaliteeti. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege-
lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Liiklusõnnetustes 
hukkunute arv kolme 
aasta keskmisena  

Allikas: Maanteeamet 

82 

(2012-

2014) 

75 75 <70 <65 <60 <55 
 

≤ 50 
 

Ettevõtte juhtide 
hinnang Eesti 
transpordisüsteemile 
(maantee-, raudtee-, 
õhu- ja veetranspordi 
keskmine 7-palli 
skaalal).  

Allikas: World 

 

4,4 

(2014) 

4,5 

 

4,4 

(2014) 

4,6 4,6 4,7 4,7 4,8 

https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/majanduse-arendamine
https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/majanduse-arendamine
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Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Jätkub 2015. ja 2016. a alustatud projektide elluviimine. Jätkatakse raudtee 

infrastruktuuri arendusprojektidega ning alustatakse Tapa-Narva raudteelõigu 

rekonstrueerimisega (7,1 mln eurot, ÜF). Panustatakse säästvasse liikuvusse ning 

alustatakse Tallinna kesklinnas projektiga „Vanasadama ja kesklinna vahelise 

liikuvuskeskkonna arendamine“ (8,7 mln eurot, ÜF). Panustatakse piiriühendustesse 

ning alustatakse Narvat läbiva (Rahu-Kerese tn.) transiittee rekonstrueerimisega (6 mln 

eurot, ÜF), soetatakse raudteele Narva piiripunkti kauba läbivalgustamiseks 

statsionaarne läbivalgustusseade (2,5 mln eurot, ÜF ja riiklik kaasfinantseering). 

 Alustatakse Kose-Mäo maanteelõigu 4-realiseks ehitamisega (90 mln eurot).   

 Jätkub Teehoiukava elluviimine, milles tähtsamad projektid on Tallinna ringtee välja 

ehitamine 2+2 realiseks lõigus Jüri-Väo, 2+1 möödasõiduradade ehitamine Tallinn-

Pärnu ja Tallinn-Tartu maantee lõikudes ning Sillamäe liiklussõlme ehitamine Tallinn-

Narva maanteel liiklusohutuse tõstmiseks.  

 Jätkub Rail Balticu projekti elluviimine: uuringud (4,6 mln eurot), projekteerimine (54,6 

mln eurot), ehitus (163,2 mln eurot), maade omandamine (20,8 mln eurot), muud 

teenused (15,3 mln eurot). 

 Transpordi Arengukava ja rakendusplaan on leitav alljärgnevalt 

lingilt:https://www.mkm.ee/et/arengukavad#transport 

2.2.4. Infoühiskond 

Eesmärk ja mõõdikud 

Economic Forum  

Ühistranspordi 
kasutajate osakaal 
töölkäijate hulgas, %  

Allikas: Eesti tööjõu-
uuring  

 

22,6 

(2014) 

 

 

23,6 

 

21,9 23,8 24,0 24,3 24,6 

 

≥ 
25,0% 
 

Maanteeliikluse 
keskmine kasv kolme 
aasta keskmisena  

Allikas: Maanteeamet; 
Statistikaamet  

Riigi-

maan-

teede 

liiklus-

sage-

dused 

kasva-

sid 

2014 

aastal 

võrrel-

des 

aastaga 

2013 

4,1 %. 

SKP 

kasv 

esialgse

-tel 

andme-

tel 

1,8 %. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

Väiksem kui pool majanduskasvust 

https://www.mkm.ee/et/arengukavad#transport
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Eestis on loodud hästi toimiv keskkond IKT laialdaseks kasutamiseks ja nutikate lahenduste 

loomiseks, mis on seeläbi tõstnud majanduse konkurentsivõimet, inimeste heaolu ja 

riigivalitsemise tõhusust. 

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 Alustatud on avalike teenuste katalgoseerimise ja kvaliteedi mõõtmisega. MKM-i poolt 

on loodud veebipõhine teenuste kataloog, millesse ministeeriumid ja allasutused 

kannavad nende poolt pakutavad teenused. Teenuste kohta tuuakse muuhulgas välja 

järgmised näitajad: osutamiste arv, aasta rahulolu, aasta halduskulu, kliendi 

halduskoormus. Teenuste kataloog on avaldatud MKM-i veebilehel ning kõigil 

ministeeriumidel on võimalik teenuste kataloog liidestada oma veebilehega. 

 Avatud on programm avalike teenuste koosvõime loomiseks. Lisaks toetatakse avalike 

e-teenuste arendamist ning baastaristu komponentide arendamist. Need tegevused 

panustavad otseselt teenuste kvaliteedi tõstmisesse ja tagavad pikemas perspektiivis ka 

teenustega rahulolu kasvu.  

 Digitaalse kirjaoskuse arendamine isikliku heaolu suurendamiseks on olnud jätkuv 

prioriteet ja interneti mittekasutajate osakaal 16–74-aastaste Eesti elanike seas on kiirelt 

vähenenud. 2015. aastal töötati välja toetuse andmise tingimused „Digitaalse 

kirjaoskuse suurendamiseks“, mille tegevused panustavad antud sihttaseme täitmisesse.    

 Lairiba baasvõrgu arendamine (EstWin) jätkus 2015. ja 2016. aastal. 2015. aastal rajati 

1400 km ulatuses lairiba baasvõrku maksumusega 15 miljonit eurot. 2016. aastaks on 

investeeringute planeeritud maht ca 13,6 miljonit eurot. Lihtsustautd on sidevõrkude 

ehitamisega kaasnevat halduskoormust ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse 

rakendamise seaduse muutmisega. Kinnisasja omanikel on kohustus taluda oma 

kinnisasjal tehnovõrke ja/või -rajatisi (sh sidevõrkude ehitus) ja lubada selle ehitamist 

kinnisasjale, kui tehnovõrk või -rajatis on vajalik avalikes huvides. 

 2015. aastal valmis lairibataristu kaardistamise projekt, mille eesmärgiks on selgitada 

välja lairiba kättesaadavuse turutõrke tegelik ulatus. Andmekogu on valmis, kuid 

avalikult kättesaadavaks tegemiseks on vajalik seadusandluse täiendamine. Andmekogu 

kaudu avaneb kasutajal võimalus vaadata, kas teda huvitaval aadressil on võimalik 

saada internetiühendust, milliste parameetritega (millised on andmeside kiirused) ja 

millised sideettevõtjad sellel aadressil andmesideteenust pakuvad. 

 2015. aastal valmis ka ülevaade Eesti andmeside välisühenduste ressursist. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 

202
0 

Rahulolu avalike teenuste 
kvaliteediga 16–74-aastaste 
elanike hulgas  

Allikas: Riigi Infosüsteemi 
Amet 

67% 

(2012) 
73% 

 

2015. aasta 

seisuga 

andmeid ei 

kogutud 

76% 79% 83% 85% 85% 

Rahulolu avalike teenuste 
kvaliteediga ettevõtjate 
hulgas 

Allikas: Riigi Infosüsteemi 
Amet 

76% 

(2012) 
82% 

2015. aasta 

seisuga 

andmeid ei 

kogutud 

82% 84% 86% 88% 90% 

Interneti mittekasutajate43 15,8% 14% 10,9% 12% 10% 8% 6% 5% 
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 

202
0 

osakaal 16–74-aastaste Eesti 
elanike seas  

Allikas: Statistikaamet 

(2014) 

100 Mbp/s või suurema 
kiirusega ühenduste osakaal 
interneti püsiühenduste 
koguarvust 

Allikas: Digital Agenda 
scoreboard 

4,36% 

(2014) 
7% 

 

4,36% 

(2014) 

10% 14% 20% 40% 60% 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Jätkatakse avalike teenuste ja baastaristu arendamise toetamisega ning avalike teenuste 

koosvõime parandamise toetamisega. Tegemist on „Ühtekuuluvuspoliitika fondide 

rakenduskava 2014-2020“ tegevustega: 

o Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutikas arendamine (sh analüüs) (47,4 

mln eurot (ERF ja riiklik kaasfinantseering));  

o Avalike teenuste koosvõime loomine (1,9 mln eurot); 

o E-teenuste loomist ja rakendamist toetava teenuste baastaristu arendamine (18,6 

mln eurot);  

o Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine (3,4 mln eurot). 

 Olemasolevate ja uute infosüsteemide nutika arendamise tulemusena peaks mh kasvama 

rahulolu avalike teenustega nii elanike kui ka ettevõtjate hulgas. Heade teenuste 

arendamise ja rakendamise eelduseks on see, et teenuseid toetav baastaristu oleks heas 

korras, mistõttu rakendatakse taristuga seotud arenduste jaoks eraldi toetusskeemi (mh 

näiteks X-tee ja andmekeskustega seotud arenduste elluviimiseks). 

 Avalike teenuste koosvõime loomise programmi planeeritud tegevused (mh näiteks 

koolitused-seminarid) aitavad kaasa teenuste taristu nutikale ja turvalisele arendamisele, 

toimimisele ja kasutuselevõtule. Tegevused panustavad üheskoos kvaliteetsemate 

avalike e-teenuste arendamisse ning nende aktiivsesse kasutuselevõttu.  

 Jätkatakse  digitaalse kirjaoskuse suurendamise investeeringutega (7,2 mln eurot). 

Programmi eesmärk on suurendada Eesti elanike digitaalset kirjaoskust ja tõsta 

kõrgemate IKT-oskustega täiskasvanute osakaalu. Programmi tulemusena suureneb 

arvuti- ja internetikasutajate hulk, kuid kasvab ka IKT-spetsialistide osakaal 

koguhõives. Ellu viiakse näiteks koolitusi erinevatele sihtgruppidele, 

ümberõppeprogramme, parandatakse IKT-alase huvihariduse kättesaamist jne. 

 Jätkatakse koolide IKT taristu investeeringutega (7,8 mln eurot), millega 

kaasajastatkase koolide kohtvõrk ja viiakse see vastavusse ülhariduskoolide 

kohtvõrkude nõuetega. Lisaks on võimalik koolidesse soetada kaasaegne esitlustehnika. 

 Jätkatakse uue põlvkonna lairibavõrkude investeeringutega (23 mln eurot), millega 

paraneb internetiühenduse kättesaadavus nendes piirkondades, kus seni lairibateenus ei 

ole lõppkasutajale kättesaadav olnud. Baasvõrgu arendamine loob eedlused selleks, et 

perspektiivis kasvaks kiire interneti püsiühendusega majapidamiste osakaal. 
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Infoühiskonna arengukava puudutavad dokumendid on leitavad siit: 

https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond.  

Otselink arengukavale: 

https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.

pdf;  

otselink rakendusplaanile 2015-2018: 

http://www.mkm.ee/sites/default/files/infoyk_rak_plaan_012015.xlsx. 

2.3. Riigireform ja ääremaastumise pidurdamine 

2.3.1. Riigivalitsemine 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Elanikkonna vajadustega arvestav ühtne ja tõhus riigivalitsemine. 

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

Riigi ja kohaliku halduse reformi, ääremaastumise leevendamise eesmärgiga seonduv on 

kirjeldatud lisaks VV vastava prioriteedi all eespool. 

 Riigihaldus korraldatakse nii, et valitsussektori töökohtade arv väheneb kooskõlas 

tööealise elanikkonna kahanemisega. 2016. aasta riigieelarve eelnõu koostamise 

protsessis tegi valitsus otsuse töötajate vähendamise kärbete kohta valitsemisalade 

kaupa. 

 Jätkus kesksetele teenustele üleminek läbi riigi tugiteenuste tsentraliseerimise ehk 

finants-, personali- ja palgaarvestuse koondamine Riigi Tugiteenuste Keskusesse.  

 Viidi läbi riigihaldusega seonduvad analüüsid, mille alusel esitati ministeeriumide 

valitsemisalade ümberkorraldamise ettepanekud Vabariigi Valitsusele. 

 Valmis riigiettevõtteid ja riigi sihtasutusi puudutav osaluspoliitika roheline raamat, mis 

teeb kokkuvõtte riigi äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute 

hetkeolukorrast, kirjeldab probleeme ning pakub valikuid. Roheline raamat saab aluseks 

osaluspoliitika ühtsete põhimõtete uuendamisel. 

 Vabariigi Valitsus otsustas omavalitsuse reformi põhimõtted ja ühinemiskriteeriumid, 

mille kohaselt rakendatakse haldusreformi kriteeriumina minimaalset elanike arvu – 

5000 elanikku. Samal ajal soodustatakse suuremate, vähemalt 11 000 elanikuga, 

valdade teket. Hajaasustustega valdadele ning vähemalt nelja geograafiliselt ja 

kultuuriliselt eristuva kohaliku omavalitsuse liitumisel on võimalik rakendada erandeid. 

Lisaks on erandiks merelised saarvallad, lähtudes nende geograafilisest eripärast.  

 Valmis uus riigihangete seaduse eelnõu, 2016. jätkub menetlus Riigikogus. 

Riigihangete seadusega muutub paindlikumaks ja lihtsamaks riigihangete korraldamine, 

väheneb hankijate ja ettevõtjate koormus ning menetlusele kuluv aeg ja raha.  

 2016. esitatakse Vabariigi Valitsusele ettepanekud valitsussektori organisatsioonide 

pealinnast välja viimiseks. 

 Jätkub nullbürokraatia projekt. 

 Toimub kohalike omavalitsuste ühinemiste nõustamine ja juhendamine vabatahtlike 

ühinemiste ettevalmistamisel ja piirkonnaspetsiifiliste lahenduste väljatöötamisel, 

samuti ühinemisjärgsete arenduste planeerimisel ning 11 000 ja enama elanikuga 

omavalitsusüksuste ühinemise ettevalmistamise koordineerimise toetamine.  

https://www.mkm.ee/et/tegevused-eesmargid/infouhiskond
https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.pdf
https://www.mkm.ee/sites/default/files/elfinder/article_files/eesti_infouhiskonna_arengukava.pdf
http://www.mkm.ee/sites/default/files/infoyk_rak_plaan_012015.xlsx
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 Riigiteenistujate arendamine, et tagada valmisolek Eesti Euroopa Liidu eesistumiseks 

2018. aastal. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege
-lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Valitsemissektori 
kulutuste osakaal SKPs ei 
kasva 

Allikas: 
Rahandusministeerium 

38,8% 

(2014) 

 

38,0

% 

 

37,9

% 
Ei 

kasva 

Ei 

kasva 

Ei 

kasva 

Ei 

kasva 

 

Ei 

kasva 

Valitsussektori töötajate 
osakaal tööealises 
elanikkonnas ei kasva 

Allikas: 
Rahandusministeerium 

12,0% 

(2014) 

 

 

12 

 

Ei 

kasva 

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 

säili-

nud 

Koht 

viie 

parema 

hulgas 

on 

säili-

nud 

Koht 

viie 

parema 

hulgas 

on 

säili-

nud 

Koht 

viie 

parema 

hulgas 

on 

säili-

nud 

 

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

Allikas: 
Rahandusministeerium 

 

(76%) 

(2015) 

76% 76% 76% 76% 99% 99% 99% 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

Riigivalitsemise reformi elluviimist toetavad tegevused 

 Vabariigi Valitsuse seaduse kontseptsiooni väljatöötamine, mis loob senisest paremad 

alused valitsuse töö korraldamiseks ning paindlikumaks riigi juhtimiseks. 

 Halduskorralduse kontseptsiooni ettevalmistamine (riigiasutuste korraldamisest, st uute 

asutuste loomine, seniste asutuste ühendamine, tegevuse lõpetamine, asutuste rollid ja 

töökorraldus)9. 

 Ettepanekud valitsussektori organisatsioonide pealinnast välja viimiseks viiakse ellu 

perioodil 2017-2020. 

 2017. a sügiseks viiakse läbi nii kohaliku omavalitsuse volikogude poolt kui ka valitsuse 

poolt algatatud KOV ühinemised. 

                                                 

9 Teemat on arutatud valitsuskabinetis 30.06.2015 („Analüüsist ja ettepanekutest valitsemis- ja halduskorralduse 

kohta“)   
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 Ettevõtjate halduskoormuse vähendamiseks nullbürokraatia algatuse rakendamine, 

bürokraatia vähendamise rakkerühma tegevused. Avaliku sektori sisese bürokraatia 

vähendamise algatuse rakendamine.  

 Riigi tugiteenuste tsentraliseerimine ehk finants-, personali- ja palgaarvestuse 

koondamine Riigi Tugiteenuste Keskusesse (2017). E-arvetele ülemineku projekti 

elluviimine, riigihangete ja riiginõuete konsolideerimine.  

 Riigi kinnisvarapoliitika kujundamine ja riigi osaluspoliitika kujundamine ning riigi 

ühtse personali- ja palgapoliitika kujundamine. 

 Valitsemise mahu vähendamine, sh avalike ja siseteenuste pakkumise uuendamine ning 

efektiivistamine, dubleerimise vähendamine. 

 Riigi funktsioonide täitmiseks erinevate haldusorganisatsiooni tüüpide ja neile 

vastavate rollide ja vastutuse põhimõtete rakendamine. 

 Maavalitsuste ümberkujundamine riigireformi käigus, sh töökorralduse 

ümberkorraldamine, et viia regionaalse riikliku juhtimistasandi roll kooskõlla 

valdkonnapoliitikate muudatuste mõjul toimunud arengutega, sh viiakse muudatused 

sisse järelevalvesse omavalitsuste üle ning antakse omavalitsuslikud ülesanded 

võimalusel üle omavalitsustele.  

Haldusreformi läbiviimist toetavad tegevused: 

 Kohalike omavalitsuste (KOV) koostöö ja ühisasutuste loomise soodustamiseks 

haldusreformi käigus vastuvõetud KOV ühisasutuste tegevust reguleerivad 

seadusemuudatused ning rakendatud toetavaid meetmeid (nõustamine, koostatud 

juhendmaterjal jmt) (2018). 

 Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest prioriteetse suuna „Haldusvõimekus“ meetme „Riigi 

võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse 

parendamise kaudu“ tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus“ raames 

jätkatud KOV ühinemiste nõustamise toetamisega keskse ühinemiskonsultantide 

meeskonna poolt, täiendavalt toetatakse omavalitsusüksuste ühinemiste 

ettevalmistamise koordineerimist, mille elanike arv peale ühinemist on 11 000 või enam 

(3,1 mln, ESF).  

 Vabariigi Valitsuse määrus Eesti haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks nii 

volikogude algatusel kui kriteeriumitele mittevastavate KOVide puhul Vabariigi 

Valitsuse algatusel, tagamaks haldusvõimekad omavalitsused ja jätkusuutlik KOV 

süsteem, mis jõustub 2017. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste 

väljakuulutamisel. 

2.3.2. Regionaalareng ja maaelu 

Olulised 2015. a ja 2016. a tegevused eesmärgi näitajate sihttasemete täitmiseks 

 Valminud on maakondlikud konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavad ning viie 

suurema linnapiirkonna jätkusuutliku arengu tegevuskavad, mis on aluseks piirkondade 

arenguks toetusvahendite taotlemisel. 

 Lõpetati 2014-2020 perioodi Eesti-Läti ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programmide 

programmeerimine. 

 Toimus Kesk-Läänemere programmis esimene taotlusvoor, mille raames rahastati 49 

projekti. Läänemere piirkonna programmi esimese taotlusvooru raames rahastati 35 

projekti. Samuti viisid esimese taotlusvooru läbi Interreg Euroopa programm ja 
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URBACT III programm. Eesti-Läti programmi raames on lõpetatud esimene 

taotlusvoor. 

 Toimib Eesti suuremate linnade ja maakonnakeskuste arendustegevuse juhtimise 

võrgustik. Linnavalitsuste arengu planeerimise ja juhtimise alase kompetentsi 

tõstmiseks on jätkatud Euroopa linnaarengu koostöö programmi URBACT II ja III 

elluviimise Eesti poolsete tegevuste koordineerimist. 

 Merealade planeeringute koostamiseks on välja töötatud ning avalikustatud vastav 

metoodika, Pärnu mereala planeering on vastu võetud. 

 Uue planeerimisseaduse vastuvõtmise järel on koostatud vajalikud rakendusaktid, on 

korraldatud enam kui 20 koolituspäeva, portaal planeerimine.ee on aktiivses kasutuses.  

 "LEADER" arengustrateegiate ettevalmistamine ja heakskiitmine, mille alusel valib 

kohalik kogukond rahastatavad projektid (määratud toetus 1,7 mln eurot; *MAK). 

Eestis on „LEADER“ projekte ellu viidud alates 2006. aastast.   

 Mittepõllumajandusliku tegevuse arendamiseks vajalikud investeeringud hoonetesse, 

rajatistesse, statsionaarsetesse seadmetesse ja masinatesse ning muusse vajalikku 

sisseseadesse ja rändkauplustesse maapiirkonnas (määratud toetus 16,9 mln eurot, 2016. 

a eelarve 12 mln eurot; *MAK). 

 Soodustada õpilaste ja üliõpilaste ajakohast praktikate läbiviimist makstes 

põllumajanduse ja maamajanduse valdkonna ettevõtetele toetust eesmärgiga tõsta 

tootmispraktika ja väljaõppe kvaliteeti (määratud toetus 0,15 mln eurot, 2016. a eelarve 

0,16 mln eurot). 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege-
lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Tööhõivemäär 
maapiirkonnas, % 
(vanusegrupis 20-64)  

Allikas: Statistikaamet  

73,2 

(2014) 

  

kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab 

Ettevõtlusaktiivsus 
maapiirkonnas1 

(äriühingud 1000 
elaniku kohta) 

Allikas: Statistikaamet 

52 

(2014) 
52 

52 

(2014) 
52 52 53 53 53 

Kõigi maakondade SKP 
kasv (mõõdetuna 
jooksevhindades. 

Allikas: Statistikaamet 

Maa-

konda-

de SKP 

2012. a 

 

SKP 

kasv 12 

maa-

konnas 

(2014) 

kasvab kasvab kasvab kasvab kasvab 

1 – sihttaset tõstetud, kuna 2014.a saavutati sihttase 50. 

Olulised tegevused 2017–2020 eesmärkide täitmiseks  

 Eesti regionaalarengu strateegia 2014-2020 rakendusplaani koostamine aastateks 2017-

2020 ning selle rakendamine.  
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 Eesmärgiga kasvatada ettevõtlusaktiivsust ja tööhõivet kõigis Eesti piirkondades 

viiakse ellu „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ piirkondade 

konkurentsivõime tugevdamise meetme tegevused10  (156 mln, ERF). 

 „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ linnapiirkondade 

jätkusuutliku arengu meetmete elluviimine (95 mln, ERF). 

 EL eelarveperioodi 2014-2020 Eesti osalusega Euroopa Territoriaalse Koostöö (7 

programmi, Eesti-Läti, Eesti-Vene, Kesk-Läänemere, Läänemere piirkonna, Interreg 

Euroopa, Urbact III, Interact III, Espon 2020, kokku 903,5 mln eurot) ja Euroopa 

Naabruspoliitika Instrumendi (Eesti-Vene, 16,8 mln eurot, ERF) programmide 

elluviimine. Nimetatud programmid panustavad läbi piiriülese koostöös inimeste 

elukvaliteedi tõstmisele läbi paremate avalike teenuste pakkumise.  

 Jätkub siseriiklike toetusprogrammide ja -skeemide rakendamine Eesti erinevate 

regioonide arengueelduste parandamiseks ning riigi regionaalarengu suunamiseks11.  

 Regionaalsete ettevõtete toetamine elektriühenduste loomiseks ja sidevõrkudega 

liitumiseks ning juurdepäsuteede rajamiseks.. 

 Viiakse lõpuni kogu mereala ruumiline planeerimine. 

 2015-2016 heaks kiidetud „LEADER“ arengustrateegiate alusel kohaliku kogukonna 

valitud projektide elluviimine (toetuste eelarve 88,3 mln eurot, *MAK). 

 Mittepõllumajandusliku tegevuse arendamiseks vajalike investeeringute jätkamine 

hoonetesse, rajatistesse, statsionaarsetesse seadmetesse ja masinatesse ning muusse 

maapiirkonnas vajalikku sisseseadesse (võimalik eelarve 28,2 mln eurot, *MAK). 

 Kalamajanduse piirkondlikuks edendamiseks jätkatakse kohalike kogukondade valitud 

projektide rahastamist Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist prognoositavalt 27 mln 

euro eest 

 Jätkatakse põllumajanduse ja maamajanduse valdkonna ettevõtetele praktikatoetuse 

eraldamist (2017. a  praktikatoetuse prognoos 0,2 mln eurot) 

 Maapiirkondade arengule kaasaaitamiseks motiveeritakse noori asuma maale elama ja 

töötama, tehakse algust „Noored maale“ programmiga suurendamaks noorte osakaalu 

maapiirkonna elanikkonnas (kavandatav eelarve 2 mln eurot aastas). 

 Regionaalsete programmide kaudu, mis arvestavad mh piirkondliku eripära ja 

arengupotentsiaali, mitmekesistatakse uute töökohtade loomist maapiirkondades. 

Regionaalsete programmide vahendite suurendamise tulemusena eraldatakse: 

o Setomaa ja Peipsiveere programmidele kokku 0,84 mln eurot aastas; 

o Vana-Võromaa ja Mulgimaa programmidele kokku 0,5 mln eurot aastas. 

 

* MAK – Maaelu arengukava 2014–2020 (toodud summad sisaldavad EAFRD osalust ja 

riigi poolset kaasfinantseerimist, meetmete eelarved kogu programmperioodiks on 

fikseeritud MAK-is 2014–2020). 

Eesti Regionaalarengu strateegia 2014-2020 on kättesaadav siit: 

http://www.fin.ee/regionaalareng-ja-poliitika 

                                                 

10 http://www.fin.ee/struktuuritoetuse-meetmed 

11 http://www.fin.ee/siseriiklikud-toetused 

http://www.fin.ee/regionaalareng-ja-poliitika
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Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020:  

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020 

2.4. Julgeolek ja riigikaitse 

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. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tege-

lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Kaitseväe mobiilsus 

ühekordselt, %/ 

Jätkusuutlikult, % 

Allikas: 

Kaitseministeerium 

34,0/ 

9,0 

(2014) 

 

37% / 

10% 

37,9% / 

3,5%12 
33 / 10 33 / 10 33 / 10 33 / 10 

45%/ 

10% 

Kaitsekulude tase SKPst, 

millele lisandub 

täiendavate Eesti kui 

vastuvõtja riigi kulude 

finantseerimine, %. 

Allikas: 

Kaitseministeerium 

1,93 

(2014) 

≥
2,0% 

2,04% 2% 2% 2% 2% ≥2,0% 

Kaitseliidu ja 

eriorganisatsioonide 

liikmete arv kokku. 

Allikas: 

Kaitseministeerium 

23 612 

(2014) 
24 750 25 001 25 500 26 250 27 000 30 000 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 55 ≥56 ≥56 ≥56 ≥56 ≥56 

                                                 

12 Antud mandaatide alusel oli võimekus 9,9% 

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/eesti-maaelu-arengukava-mak-2014-2020
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tege-

lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

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 53 ≥51 ≥51 ≥51 ≥51 ≥51 

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 Viimastel aastatel on operatsioonidel viibinud pidevalt üle 200 kaitseväelase. Üksused 

on jätkusuutlikult ette valmistatud ja valmis osalema operatsioonidel ~10% ulatuses. 

2015. aastal polnud sellises mahus missioone, mistõttu tegelik aasta keskmine väljas- ja 

valmiduses olek oli 3,5%.  

 2015. aastal olid Eesti kaitsekulud 417,6 mln eurot, mis moodustas 2,04% 2015. aasta 

suvise majandusprognoosi SKP-st. Kaitsekulud ilma liitlaste lisarahata (vastuvõtva riigi 

kuludeks 4,112 mln eurot ja taristu investeeringud 5,64 mln eurot) olid 407,89 mln eurot 

ja see moodustas 1,99% SKP-st. 

 Kaitseliidu ja Kaitseliidu eriorganisatsiooni liikmete arv on jätkanud ennaktempos 

kasvamist. 2015. aasta lõpus oli Kaitseliidus ja selle eriorganisatsioonides ca 25 000 

liiget (sihttase 24 750), mis on ca 1400 isikut enam kui 2014. aasta lõpus. 

 Kaitsetahe ja elanike usk riigi kaitstavusse püsivad jätkuvalt kõrged. Oluliseks 

saavutuseks on NATO staabielemendi loomine ja selle käivitamine 2016. aastal Eestis. 

Lisaks Ämari kasutamine julgestusmeetmete raames ja liitlaste kohaloleku kasv. 2016. 

aastal toimub Varssavis tippkohtumine, mille raames on oodata mitmete Eesti 

kaitsevõimet puudutavate ressursiotsuste tegemist. 

Mõne aasta eest tehtud otsus investeerida järjepidevalt tegevteenistujate töötingimuste 

parandamisse hakkas vilja kandma 2015. aastal, mil esimest korda jõuti Kaitseväe 

tegevteenistujate plaanitud juurdekasvuni. 2015. aastal valmisid uued kasarmud Tapal, Jõhvis 

ja Ämaris. Samasse aastasse jäid ka olulised uued tegevused seoses keskpolügooni ohualade 

laiendamisega ning Soodla harjutusvälja asutamisega, mis võimaldavad luua 

väljaõppetingimused Scoutspataljonile soetatavatele kaasaegsetele jalaväe lahingumasinatele ja 

nendega koos harjutavatele liitlastele, muutes nii Eesti liitlaste vägede jaoks atraktiivseks 

asukohaks. 

Kaitseväe tankitõrjevõime jõudis möödunud aastal kvalitatiivselt uuele tasemele, mil siia 

jõudsid Javelin tankitõrjesüsteemid. 

Möödunud aasta jääb ajalukku ka taasiseseisvumisaja suurima õppuse SIIL 2015 toimumisega, 

mis andis väärtuslikku tagasisidet üksuste formeerimissuutlikkuse ja 1. jalaväebrigaadi 

lahingtegevuse juhtimise kohta. Õppusel osales üle 13 000 reservväelase, kaitseliitlase, 

ajateenija, tegevväelase ja liitlasriikide kaitseväelase. Õppuse õnnestumisel oli kõige olulisem 

osa just reservväelastel, kes moodustasid osalejatest üle poole. 
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Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks 

 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. 

 Moderniseeritakse olemasolevat relvastust (nt võetakse kasutusele kaasaegsed 

tankitõrjerelvad) ja relvasüsteeme (nt moderniseeritakse miinijahtijaid) ning hangitakse 

uut (nt jalaväe lahingumasinad). 

 Luuakse tingimused liitlaste püsivaks kohalolekuks Eestis ning koostöös USA 

liitlastega arendatakse kiiremas tempos Ämari ja Tapa taristuid. 

 Jätkatakse NATO kiirreageerimisjõududesse panustamist ning arendatakse edasi 1. ja 

2. jalaväebrigaadi. Jätkatakse kiirreageerimisstruktuuri, sh maakaitsestruktuuri 

varustamist ja väljaõpet. Scoutspataljoni kasutusse antakse kaasaegsed jalaväe 

lahingumasinad ja valminud on nende toetamiseks vajalik taristu. 

 Kesksel kohal on ka luure ja eelhoiatusvõime jõuline arendamine, suuremahulised 

laskemoonahanked ning kehtivas riigikaitse arengukavas ette nähtud järgmise 

kvalitatiivse arenguprogrammi – pikamaa tankitõrjevõime – alustamine. Samuti 

alustakse käsitulirelvade väljavahetamist. Jätkatakse kaasaegse laokompleksi rajamist. 

 Lähtudes NATO tippkohtumise tulemusest Varssavis (juuli 2016) võib oodata 

Tallinnasse Kaitseväe küberlabori põhjal välja arendatava NATO küberkaitse 

harjutusvälja (NATO Cyber Range) asutamise otsust, mis annab tunnistust jätkuvast 

nõudlusest Eesti küberkaitse alase kogemuse ja tehnilise kompetentsi järele ning 

suurendab NATO kohalolekut Eestis. 

 Jätkatakse Kaitseväe võitlusvõimet oluliselt tõstvad varustushangetega 

(öövaatlusseadmed, kuulivestid jms). 

 Kaitseministeeriumi valitsemisala üks arenguprioriteet on saavutada valitsemisala 

hangete ja taristu administreerimises senisest suurem tõhusus ja läbipaistvus. Selleks 

alustab ministeeriumi valitsemisalas 2017. aastast tööd Riigi Kaitseinvesteeringute 

Keskus, kuhu konsolideeritakse Kaitseväe ja Kaitseministeeriumi hangete ja taristu 

halduse funktsioonid. 

 Julgeolekukeskkonna heitlikkus nõuab Kaitseministeeriumi valitsemisalalt sõjaliste 

võimete arendamise nimel kõikide valitsemisala käsutuses olevate ressursside 

mobiliseerimist valitsemisalas – vähendatakse majandamiskulude kasvu ning lisaks 

säästetakse iga-aastastelt Kaitseväe majanduskuludelt, et suunata rohkem vahendeid 

laskemoona ja varustuse hangetesse. 

Täiendavat infot kaitseministeeriumi arengukava kohta leiab siit: 

http://www.kmin.ee/et/eesmargid-tegevused/alusdokumendid-ja-oigusaktid. 

2.5. Välis- ja Euroopa Liidu poliitika 

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. 

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

http://www.kmin.ee/et/eesmargid-tegevused/alusdokumendid-ja-oigusaktid
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 Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni (edaspidi NATO) otsustusprotsessist osavõtt 

ning otsuste kujundamine Eestile olulisemates küsimustes;  

 Euroopa Liidu (edaspidi EL) välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja 

kaitsepoliitika tugevdamine, EL operatiivse tegutsemisvõime veenev ja võimeline 

tagamine, EL rahvusvahelises kriisiohjes ja operatsioonidel osalemine ning 

kriisiohjevõime arendamine; 

 Transatlantiliste suhete arendamine ja julgeolekukoostöö USAga;  

 Suhete arendamine naaberriikide ja regioonidega;   

 Rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel osalemise tegevuskava 2016-2020 koostamine ja 

rakendamine (NATO, EL ja Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (edaspidi 

OSCE) tsiviilmissioonidele panustamine, missiooni-eelne ettevalmistus, väljaõpe jm);  

 Ettevõtjate toetamine (ärivisiidid, infotunnid, kontaktide loomine jm) rahvusvahelistes 

tegevustes, investorite ja investeeringute Eestisse tuleku soodustamine;  

 Eesti võrgustiku arendamine (ekspordi hoogustamiseks ja investeeringute toomiseks 

Eestisse arendatakse välja globaalne Eesti võrgustik, millesse kuuluvad Eesti 

välisesindused, aukonsulid-ärisaadikud, välismaal elavad ja töötavad kaasmaalased, 

Eesti sõbrad ja nende ühendused); 

 Konsulaarteenuste ja -abi osutamine, kriisi- ja õnnetuspiirkondades hättasattunud Eesti 

inimeste huvide kaitsmine;  

 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (edaspidi ÜRO) Inimõiguste Nõukogu Eesti 

liikmesus (istungitel osalemine, sõnavõtud, ürituste korraldamine nt põlisrahvastele, 

väljendusvabadusele pühendatud kõrvalüritused, Rahvusvahelise Kriminaalkohtu 

propageerimiseks korraldatud kõrvalüritused jm);  

 Eesti eesistumine Euroopa Nõukogus 2016 (Eesti on liikmesriikide eestkõneleja, juhib 

Ministrite asemike komiteed ja korraldab arvukalt üritusi: nt Kõrgetasemeline soolise 

võrdõiguslikkuse konverents, Internetivabaduse konverents, Küberkuritegevuse vastase 

võitluse konventsiooni aastapäeva konverents, European dialogue on Internet 

governance (edaspidi EuroDig) jpm); 

 EL naabruspoliitika, s.h. Idapartnerluse arendamine (EL ühistekstide koostamisel 

osalemine, Idapartnerluse platvormide kohtumistel osalemine, poliitika kujundamine, 

ürituste korraldamine koostöös Idapartnerluskeskusega jm); 

 Eesti inimõiguste ja demokraatia alase kuvandi tugevdamine demokraatlike 

põhiväärtuste edendamiseks loodud rahvusvahelistes organisatsioonides ja 

koostööformaatides osalemise kaudu; 

 Rahvusvahelise personalistrateegia 2016-2020 koostamine ja rakendamine 

(kandidaatide esitamine ja toetamine tööle Euroopa välisteenistusse, NATOsse ja 

rahvusvahelistesse organisatsioonidesse); 

 Toetuse kogumine Eesti kandidatuuridele ÜRO julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks 

2020-2021 jt organisatsioonides ja allorganisatsioonides. 

 Sihttase 

Indikaator Algtase 
Sihttase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Eesti ettevõtete ettevõtlus- ja 

majandusalaste päringute 

vastamise ja menetlemise võime 

445 

(2014) 

Hoida 

päringu-

tele 

639 Eesti 

ettevõtete 

ja 1550 

Hoida päringutele vastamise 

võimet vastavalt nende arvukusele 
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 Sihttase 

Indikaator Algtase 
Sihttase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

/ päringut aastas. 

Allikas: Välisministeerium 

vasta-

mise 

võime 

taset 

asukohari

igi 

ettevõtete 

päringut 

Rahvusvahelistele 

tsiviilmissioonidele lähetatud 

ekspertide arv. 

Allikas: Välisministeerium 

25 

(2014) 
> 30 19 

Vastavalt tsiviilmissioonide 

tegevuskavale ja eelarvele 

Eesti esindatus välisriikides. 

Allikas: Välisministeerium 

33 saat-

konda 

7 alalist 

esindust 

4 pea-

konsu-

laati 

1 

kantselei 

190 au-

konsulit 

(2014) 

 

34 saat-

konda, 7 

alalist 

esindust 

rahvus-

vaheliste 

organi-

satsioo-

nide 

juures, 3 

pea-

konsulaa

-ti, 1 

kantselei 

ja 210–

220 au-

konsulit 

35 

saatkonda

, 7 alalist 

esindust 

rahvus-

vaheliste 

organi-

satsioo-

nide 

juures, 3 

pea-

konsulaat

i, 1 

kantselei 

ja 195 

aukonsuli

t 

Eesti vajadustele ja võimalustele 

vastav jätkusuutlik diplomaatilise 

esindatuse tase 

Konsulaarteenuste ja -abi 

osutamise valmidus.  

Allikas: Välisministeerium 

172 557 

viisa-

taotlust 

63 970 

konsu-

laar-

toimin-

gut 

(2014) 

230 000 

viisa-

taotlust; 

95 000 

konsu-

laartoi-

mingut 

132 395 

viisataotl

ust; 

78 173 

konsulaar

-

toimingut 

Valmidus pakkuda 

konsulaarteenuseid vastavalt 

klientide arvukusele ning 

asukohale 

Arengukoostööle ja 

humanitaarabile eraldatava 

eelarve osakaal rahvamajanduse 

kogutulust (RKPst), %. 

Allikas: Välisministeerium 

0,15 

(2014) 

0,156% 

RKPst 

0,15% 

RKPst 

Hoida vähemalt 2015.a tegelikku 

taset 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Aktiivne tegevus NATO heidutuse ja kollektiivkaitse tagamise nimel; 

 EL välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika tugevdamine, 

Eesti ja EL kriisiohjevõime arendamine;  

 Üleatlandiliste suhete arendamine ja julgeolekukoostöö USAga;  

 Lähedaste liitlassuhete hoidmine kõigi NATO ja EL liikmesriikidega (töötatakse välja 

poliitika,  kohtutakse partneritega, kooskõlastatakse poliitikaid liitlaste ja EL riikidega, 

otsitakse ühiseid lahendusi jne); 
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 Poliitilise ja praktilise koostöö tihendamine ELi ja/või NATOsse kuuluvate Läänemere 

äärsete riikidega, eesmärgiga tagada regiooni julgeolek; 

 Ettevõtjate toetamine (ärivisiidid, kontaktide loomine, info jagamine, nõustamine jm) 

rahvusvahelises tegevuses, investorite ja investeeringute Eestisse tuleku soodustamine;  

 Konsulaarteenuste ja konsulaarabi osutamine, sh abi kriisi- ja õnnetuspiirkondades;   

 Eesti positiivse kuvandi tutvustamine maailmas; 

 Toetuse kogumine Eesti kandidatuurile ÜRO Julgeolekunõukogu ajutiseks liikmeks 

2020-2021 jt organisatsioonides ja allorganisatsioonides, kandideerimise tegevuskava 

rakenduslikud tegevused (Eesti kandidatuuri tutvustamine, Eestit tutvustavate ürituste 

korraldamine, esinduste rakendamine kampaaniategevusteks jms) 2017-2018 1 mln 

eurot; 

 EL naabruspoliitika, sh Idapartnerluse arendamine (EL ühistekstide koostamisel 

osalemine, Idapartnerluse platvormide kohtumistel osalemine, poliitika kujundamine, 

ürituste korraldamine koostöös Idapartnerluskeskusega jm); 

 EuroDIG (European dialogue on Internet governance) - 2017 korraldame interneti 

valitsemise valdkonna edendamise kaasava rahvusvahelise konverentsi Tallinnas; 

 Eesti võrgustiku arendamise jätkamine koostöös partneritega; 

 II Aafrika Foorumi korraldamine ettevõtjatele koostöös välispartneritega; 

 Eesti Vabariik 100, Välisministeerium 100 ja EL eesistumise sündmuste korraldamine 

ja nende korraldamisele kaasa aitamine. 

Arengukoostöö- ja humanitaarabi arengukava on leitav: 

http://www.vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-

cooperation/2016_2020_arengukava_tekst.pdf 

2.6. Energeetika 

Eesmärk ja mõõdikud 

Mõistliku hinna ja kättesaadavusega ning vähese keskkonnamõjuga energiavarustus.  

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 2015. aastal viidi lõpule gaasi ülekandevõrgu eraldamine teistest gaasivõrkudest ning 

maagaasi ülekandevõrgu omandas AS Eesti Gaas. 

 2015. aastal lõpetati rohelistest investeerimisskeemidest finantseeritud 

energeetikaprojektid (tänavavalgustuse kaasajastamine 7 linnas, korterelamute 

rekonstrueerimistoetus) ja tegeleti ettevalmistustega struktuurivahendite 

kasutuselevõtuks, tegevus jätkub ka 2016. aastal. 

 2015. aastal sõlmis Elering AS Euroopa Komisjoniga rahastamiskokkuleppe, millega 

Euroopa Liit rahastab Eesti-Läti kolmanda elektriühenduse ehitust 112 miljoni euro 

ulatuses. 

 2015. aastal jõuti Soome ja Eesti valitsuste ühisotsuseni BalticConnector gaasivõrkude 

ühenduse väljaehitamise toetuse taotluse esitamiseks Euroopa Liidule. 

 2015. aastal arenesid Eesti Energia AS ja teiste põlevkiviettevõtete suurprojektid (Enefit 

280, Auvere elektrijaam, Petroter 3) jõudsalt edasi, vaatamata madalseisule 

energiamajanduses. 

http://www.vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/2016_2020_arengukava_tekst.pdf
http://www.vm.ee/sites/default/files/content-editors/development-cooperation/2016_2020_arengukava_tekst.pdf
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 Sihttase 

Indikaator Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tegelik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Taastuvenergia osakaal 
energia lõpptarbimises, sh 
transpordikütustest, % 

Allikas: Eurostat 

25,6/0,1 

(2013) 

25/0,2 Selgub 

jaanuaris 

2017 

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

Energia lõpptarbimine, PJ 

Allikas: Statistikaamet 

117,4 

(2013) 

119 Selgub 

juunis 

2016 

119 119 119 120 119 

Imporditud energia 
osatähtsus, % 

Allikas: Eurostat. 

11,9 

(2013) 

- Selgub 

jaanuaris 

2017 

20 20 20 20 20 

Energiamahukus, 
kgoe/1000 €SKP 

Allikas: Eurostat 

4,06 

(2013) 

- Selgub 

jaanuaris 

2017 

4 4 4 4 4 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Käivitatakse toetusmeede biometaani  tootmiseks ja transpordisektoris tarbimiseks 

(16,8 mln eurot, sh 8 mln eurot ÜF vahendeid ja 8,8 mln eurot EL KHG kauplemise 

süsteemi enampakkumistulusid). 

 Toetatakse kaugküttekatelde renoveerimist ja/või rajamist ning kütuste vahetust (24 mln 

eurot, ÜF). 

 Toetatakse amortiseerunud ja ebaefektiivse soojustorustiku renoveerimist ja/või uue 

soojatorustiku rajamist (16 mln eurot, ÜF). 

 Toetatakse tänavavalgustuse taristu renoveerimist energiasäästu eesmärgil (38 mln 

eurot, ÜF). 

 Toetatakse korterelamute rekonstrueerimist energiasäästu eesmärgil (81,4 mln eurot, 

ÜF). 

 Eluasemevaldkonna rahalised toetused energiasäästu saavutamiseks (s.h. elamute 

elektripaigaldiste ajakohastamise toetamine, energiasäästu saavutamise alase 

teadlikkuse tõstmise ja uuringute läbiviimise toetamine, väikeelamute energiatõhususe 

suurendamise ja liginullenergia projektide tellimise  toetamine, kokku 23,0 mln eurot). 

Alustatakse energiatõhusa üürielamufondi arendamisega (17, 5 mln eurot). 

Energiamajanduse arengukava 2030 eelnõu on leitav siit: 

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2. 

2.7. Sotsiaalkaitse ja tervis 

2.7.1. Tööturg 

Eesmärk ja mõõdikud: 

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

https://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/d66b8bff-1b8d-48ff-8c4b-f7a8188f29d2
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Olulised tegevused 2015–2016. a sihttasemete täitmiseks  

 2015. a septembris kiitis valitsus heaks töövõimetoetuse seaduse ja sellega seotud 

seaduste muutmise seaduse eelnõu, millega lükati töövõimereformi käivitumine poole 

aasta võrra edasi 1. juulile 2016. a. Edasilükkamine tagab parema valmisoleku 

töövõimereformi rakendumiseks. Töövõimetoetuse baaseelarve 2017. a 80.96 mln 

eurot, 2018. a 195,8 mln eurot, 2019. a 277,7 mln eurot, 2020. a 340 mln eurot, 

täiendavalt lisanduvad teised töövõimereformiga seotud vahendid (näiteks abivahendid 

tööealistele isikutele, Töötukassa  töövõime hindamise kulud jne). 

 Töötukassa poolt elluviidava ESF programmiga avanesid 1. jaanuaril 2016.a 

töövõimereformi sihtrühmale uued teenused13. Eelarve 2016. a on 7,8 mln eurot ning 

aastateks 2017-2020 135 mln eurot.  

 Eesmärgiga suurendada tööealiste erivajadustega vähenenud töövõimega inimeste 

tööturul osalemise võimalusi allkirjastati toetuse andmise tingimused 

„Töövõimereformi sihtrühma töövõimelisuse tõstmine ja nende töötamise 

soodustamine“. Eelarve 2016.aastal 6,2 mln eurot ning aastateks 2017-2020 39 mln 

eurot. 

 2015. a rakendati tööturuteenuste ja -toetuste seadust ja tööhõiveprogrammi, 

kogumahuga 24,5 miljonit eurot. 

 Sihttase 

Indikaator14 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tööhõive määr 
vanusegrupis 

20-64 a, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

74,0 

(2014) 

 

74,5% 76,2% 74,8 75,1 75,4 75,7 76% 

Noorte töötuse määr 
vanusegrupis 15-24 a, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

15,0 

(2014) 
13,0% 13,1% 12,8 12,4 11,6 10,8 10% 

Pikaajalise töötuse 
määr15, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti 
tööjõu-uuring 

3,3 

(2014) 
2,8 2,4 2,8 2,7 2,7 2,6 2,5 

Tööelu kestus, aastates16 36,5 - - 36,9 37,1 37,2 37,4 37,5 

                                                 

13 Mobiilne nõustamine koolist tööle liikumise toetamiseks, tööalase rehabilitatsiooni teenus tööelu toetamiseks, 

kaitstud töö inimese liikumiseks avatud tööturule, tööle sõidu toetus, et vähendada tööle asumisega seotud 

eritranspordi lisakulusid; tõstetakse tööandjate teadlikkust vähenenud töövõimega inimeste värbamisel koos 

nõustamise ja palgatoetusega 

14 Mõõdikutest on välja jäetud keskmine brutokuupalk (eurodes). Heaolu arengukava 2016-2023 tegevused ei 

ole otseselt suunatud keskmise palga kasvule.  

15 Sihttasemed on viidud kooskõlla heaolu arengukavaga 2016-2023  

16 Mõõdik lisatud uuest heaolu arengukavast 2016-2023 ning mõõdik näitab demograafilistele ja tööturu 

andmetele tuginedes aastaid, kui kaua on tööturul aktiivne inimene alates 15. eluaastast. Tegemist on olulise 



38 

 Sihttase 

Indikaator14 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Allikas: Eurostat, tööjõu 
uuring 

(2013) 

Olulised tegevused17 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Töövõimereformi rakendamine tervisekahjustusega inimeste tööle saamise toetamiseks; 

 Töötaja töövõime säilitamine varase sekkumisega tööst põhjustatud tervisekahjustuse 

ennetamiseks, tervisekahju hüvitamiseks ja töötaja tööl hoidmiseks; 

 Tööturumeetmete arendamine erinevate sihtrühmade lõikes (noored, pikaajalised töötud 

ja mitteaktiivsed, vähenenud töövõimega inimesed, mitte-eestlased, vanemaealised); 

 Töötust ennetavate täiend- ja ümberõppe meetmete arendamine. 

 Töökohtade loomise toetuse rakendamine Ida-Virumaa tööjõuturu tasakaalustamiseks. 

Heaolu arengukava 2016–2023 ja rakendusplaani eelnõud on leitav antud lingilt: 

http://sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023 

2.7.2. Sotsiaalne kaitse 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Sotsiaalse ebavõrdsuse ja vaesuse vähenemine, sooline võrdsus ning suurem sotsiaalne kaasatus 

Olulised tegevused 2015–2016. a sihttasemete täitmiseks  

 2015. a jaanuaris kinnitas valitsus riikliku pensioni 2015. a indeksi väärtuseks 1,063, 

mille tulemusena suurenesid pensionid 2016. a 1. aprillist keskmiselt 6,3 protsenti. 

Samuti on jätkuvalt tagatud keskmise pensioni tulumaksuvabastus, kuna suurendati 

pensionide täiendavat maksuvaba tulu määra 210 eurolt 220 euroni.  Riiklike pensionide 

indekseerimise maksumus  2016. a on ligikaudu 69 mln eurot, riikliku 

pensionikindlustuse eelarve 2016. a 1 655 mln eurot. 

 01.01.2016 tõusis toimetulekupiir 90-lt eurolt 130 euroni. Toimetulekutoetuse eelarve 

2015. a on 19,1 mln eurot, 2016. a 22,5 mln eurot. 

 2015. a juunis tutvustati valitsusele üksi elavate pensionäride toetusskeemi 

lähteülesannet ning otsustati alates 2017. a maksta rahvastikuregistri andmetel üksi 

elavale vanaduspensioniealisele pensionärile, kelle pension jääb alla elatusmiinimumi 

kahekordse määra, 115 euro suurust täiendavat toetust. Toetuse maksmiseks ja 

rakendamiseks on alates 2017. a riigieelarves ette nähtud 10 mln eurot. 

 Alustati võrdse kohtlemise seaduse (VõrdKS) muutmise protsessiga, esitades 

kooskõlastamiseks selle väljatöötamiskavatsus.  

                                                 

näitajaga pikeneva eluea ja vananeva rahvastiku, väheneva tööjõu ning sotsiaalkaitsesüsteemi jätkusuutlikkuse 
kontekstis. EL28 tööelu keskmine pikkus 2014. aastal 35,3 aastat, Eestis 36,4. 

17 Tegevusi rahastatakse peamiselt EL 2014+ perioodi struktuurivahenditest ja Töötukassa vahenditest. 

http://sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023
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 Võrdse kohtlemise edendamiseks viidi läbi „Erinevus rikastab“ projekt, mille 

eesmärkideks oli edendada võrdset kohtlemist töökohtadel ning tegeleda teadlikkust 

tõstvate tegevustega, mis puudutavad puudega inimeste ja seksuaalvähemuste õiguseid. 

 Sõlmiti leping soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni järelevalveasutuse funktsioonide täitmiseks. 

Ettevalmistamisel on VõrdKS muudatus, et anda võrdõigusvolinikule pädevus puuetega 

inimeste õiguste konventsiooni järelevalve tegemiseks. Seoses sellega suurenes 

voliniku kantselei eelarve 80 tuh euro võrra. 

 Aprillis moodustati ligipääsetavuse nõukogu, mille ülesanne on teha ettepanekuid ja 

pakkuda lahendusi puudega inimestele ligipääsetavuse parandamiseks ja universaalse 

disaini laialdasemaks kasutuselevõtuks. 

 Septembris allkirjastati Eesti Vabariigi ja Austraalia vaheline sotsiaalkindlustusleping, 

millega tagatakse  sotsiaalne kaitse pensionikindlustuse valdkonnas ning välditakse 

lähetatud töötajate topelt kindlustamist isikute piiriülese liikumise korral Eesti ja 

Austraalia vahel. 

 Jätkus sotsiaalkaitse avalike teenuste kaasajastamise projekt Sotsiaalkindlustusameti 

riiklike pensionide, toetuste, hüvitiste, sotsiaalteenuste jm taotlemise, menetlemise ja 

väljamaksete tõhustamiseks (SKAIS2 infosüsteemi loomine). SKAIS2 eelarve 2014- 

2017.a 7,77 mln eurot. 

 Märtsis kinnitati meetme „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ toetuse 

andmise tingimused. Kulu 2015.aastal 258 tuhat eurot, eelarve 2016.aastal 6,8 mln eurot 

 2015. a septembris esitati valitsusele ning detsembris võttis Riigikogu vastu 

sotsiaalseadustiku üldosa ja sotsiaalhoolekande eriosa seaduse eelnõu. 

Sotsiaalseadustiku üldosa seadusega luuakse ühtsed alused Eesti 

sotsiaalkaitsesüsteemile ja sotsiaalkaitse korraldusele ning kaotatakse senine killustatus 

paljude sotsiaalõiguse eriseaduste vahel. Sotsiaalhoolekande eriosa seaduse eesmärk on 

kodifitseerimise abil muuta avaliku võimu abistamiskohustuse regulatsioon 

arusaadavamaks.  

 Detsembris kinnitas sotsiaalkaitseminister määruse „Abivahendite loetelu, abivahendite 

eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise 

tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“, millega viidi abivahendite 

korraldus maavalitsustest Sotsiaalkindlustusametisse ning korrastati abivahendite 

loetelu ja soodustuste piirmäärasid. Muudatustega paranesid inimeste võimalused 

valida endale vajalikku abivahendit ning abivahendite turg avanes konkurentsile. 

Abivahendite uus regulatsioon jõustus 1. jaanuaril 2016. a. Abivahendite soetamise ja 

üürimise eelarve on tänu töövõime reformi rakendumisele ja ESF vahenditele alates 

2016.a suurem,2016. a eelarve 8,6 mln eurot, sh välisvahendid 3,14 mln eurot.  

 Uuele rehabilitatsioonisüsteemile (rehabilitatsioon jagati tööalaseks ja sotsiaalseks 

rehabilitatsiooniks) üleminekuks võeti 2015. a detsembris vastu rida 

sotsiaalkaitseministri määruseid18. Muudatused rehabilitatsioonisüsteemis jõustusid 1. 

jaanuaril 2016. a.  Rehabilitatsiooniteenuse eelarve on tänu töövõime reformi 

                                                 

18 „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse 

otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu“, „Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse raames 

osutatavate teenuste loetelu ja hindade, ülevõetava tasu arvestamise korra ja maksimaalse suuruse ühes aastas ning 

sõidu- ja majutuskulude hüvitamise korra, maksimaalse maksumuse ja sõidukulu määra ning 

rehabilitatsiooniprogrammi hindamiskriteeriumide kehtestamine“, „Rehabilitatsioonimeeskonna spetsialisti 

koolituskava“ ja „Kogemusnõustaja koolituskava“ 
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rakendumisele ja ESF vahenditele alates 2016.a suurem, 2016. a eelarve 12,5 mln eurot, 

sh välisvahendid 3,6 mln eurot.  

 Palgalõhe vähendamiseks jätkati meeste ja naiste palgalõhe vähendamise tegevuskava 

elluviimist. ESF soolise võrdõiguslikkuse edendamise 2011–2013 programmi 

vahenditest korraldati aprillis võrdse palga päeva tähistavad teavitustegevused, samuti 

korraldati tüdrukute ja poiste karjääripäevad. Soolõime rakendamise toetamiseks 

korraldati praktilisi ministeeriumipõhised soolõime koolitusi kuues ministeeriumis ning 

alustati konsultatsioone koordinatsiooni tõhusamaks korraldamiseks.  

 Soolise võrdõiguslikkuse nõukogu tellimusel viidi läbi soolise võrdõiguslikkuse 

seaduse rakendamise uuringu I etapp, mis keskendus tööandjate teadlikkusele, 

hoiakutele ja tegevustele. Samuti valmistati ette nõukogu ettepanekud 2015. a kevadel 

Riigikokku valitud erakondadele soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 2015–2018. 

 Soolise vägivalla ennetamiseks ja ohvrite abistamiseks viidi ellu vägivalla ennetamise 

strateegiat 2015–2020. Valmistati ette ohvriabi seaduse muudatust, mis tagaks 

inimkaubanduse ohvrite parema ligipääsu teenustele, samuti sõnastati eelnõus naiste 

tugikeskuse teenus, eesmärgiga tagada teenusele kindlad nõuded, järjepidevus ja 

järelevalve.  

 Sihttase 

Indikaator Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tegelik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Suhtelise vaesuse 
määr, %. 

Allikas: 
Statistikaamet; Eesti 
sotsiaaluuring 

39,4 / 

21,6 

(2014) 

40,1 / 

16,5 

2015. a 

andmed 

avaldata-

kse 2016. a 

lõpus 

40,1 / 

16,5 

39,8 / 

16,2 

39,5 / 

15,9 

39,1 / 

15,5 

... / 15 

Absoluutse vaesuse 
määr, %. 

Allikas: 
Statistikaamet 

6,3 

(2014) 

6,4% 2015. a 

andmed 

avaldata-

kse 2017. a 

veebruaris 

6,2 6,1 5,9 5,9 5,8 

Naiste ja meeste 
keskmiste 
tunnipalkade vahe 
ehk sooline 
palgalõhe, % 

Allikas: 
Statistikaamet, 
soolise palgalõhe 
andmebaas 

22,5 

(2013) 

21,7 2015. a 

andmed 

avaldata-

kse 2017. a 

jaanuaris 

21,3 20,9 20,5 20,1 19,7 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Sotsiaalteenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine, sh sotsiaalsektori hoonete 

energiatõhususe investeeringute programmi käivitamine (CO2 kvoodirahast toetatakse 

kohalike omavalitsuste hooldekodude renoveerimist energiasäästlikumaks aastail 2016-

2017 ligikaudu 12 miljonit euroga, ligikaudu 14 miljoni euroga toetab riik samal 

perioodil omavalitsusi ka lasteaedade renoveerimisel); 
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 Istanbuli ja Lanzarote konventsioonide nõuete täitmiseks ning ohvriabiseaduse 

rakendamiseks vajalike teenuste loomine ja arendamine ning naiste tugikeskuste 

teenuse pakkumine (alates 2017. a on eelarve  1 416 659 eurot); 

 Hoolduskoormuse ennetamine ja vähendamine pikaajaliste hooldajate töötamise 

võimaldamiseks ning pikaajalist hooldust vajava liikmega leibkondade toimetuleku 

toetamiseks; 

 Soolise palgalõhe vähendamise tegevused, sh Tööinspektsiooni järelevalve volituste 

laiendamine; 

 Toimetulekupiiri hoidmine tasemel, mis on kooskõlas elatusmiinimumi näitajatega ning 

elatusmiinimumi metoodika ajakohastamine (toimetulekutoetuse baaseelarve 22,5 mln 

eurot). 

Heaolu arengukava 2016–2023 ja rakendusplaani eelnõud on leitavad siit: 

http://sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023 

2.7.3. Tervis 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Eesti inimeste tervena elatud eluiga on kasvanud. 

Olulised tegevused 2015–2016. a sihttasemete täitmiseks  

 Kvaliteetsete tervishoiuteenuste ja inimeste parema tervise saavutamise eesmärki täidab 

tervise- ja tööministri määrusega augustis kinnitatud toetusmeetme „Esmatasandi 

tervisekeskuste kaasajastamine“ taotlemise tingimused. Meetme tulemusena 

investeeritakse 85 miljonit eurot esmatasandi tervisekeskuste arendamisse. Taotlusvoor 

avanes 21. jaanuaril 2016. a. 

 Kvaliteetsemate tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamiseks kogu elanikkonnale on 

demograafilisi trende ja jätkusuutlikku ressursikasutust silmas pidades võetud suund 

maakonnahaiglate võrgustamiseks (koostööks) piirkondlike haiglatega. Eesmärk on 

tagada haiglavõrgu pädevuskeskuste (SA PERH, SA TÜK) koordineerimisel jätkuv 

eriarstiabi kättesaadavus maakonnakeskustes ning esmatasandi tervishoiu osatähtsuse 

kasvule esmavajalike teenuste võimalikult elukohalähedane tagamine. 2015. a maksti 

toetuseks 1,7 mln eurot. 

 E-kiirabi on kasutusele võetud kõikide kiirabibrigaadi pidajate poolt (v.a Tallinna 

Kiirabi). 2016. a eesmärgiks on üleriigiline e-kiirabi rakendamine. Patsiendiportaalis on 

välja arendatud raviarvete kuvamine patsiendile.  

 Jätkus rahvatervise seaduse eelnõu väljatöötamine, lähtudes põhimõttest „tervis igas 

poliitikas“. 

 2015. a alguses valmis Eesti tervisesüsteemi teadus- ja arendustegevuse ning 

innovatsiooni strateegia 2015–2020 „Teadus ja innovatsioon tervise teenistusse“, mis 

koondab ühist arusaama sellest, kuidas saavad teadus- ja arendustegevus ning 

innovatsioon senisest tõhusamalt toetada Eesti tervisesüsteemi eesmärke.  

 Oktoobris esitas valitsus Riigikogule tubakaseaduse muutmise eelnõu, millega astuti 

järgmine samm tubakatoodete tarbimise vähendamise suunas.  

 Oktoobris saatis Sotsiaalministeerium kooskõlastusringile alkoholiseaduse ja 

reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu, millega asutakse ellu viima 

alkoholipoliitika rohelises raamatus toodud põhimõtteid.  

http://sm.ee/et/heaolu-arengukava-2016-2023
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 Novembris jõudis lõpule Riigikantselei juhtimisel ja Sotsiaalministeeriumiga koostöös 

e-tervise riikliku strateegia rakkerühma töö, mille tulemusel valmis tervishoius e-

teenuste arendamise nimel e-tervise strateegiline arenguplaan aastani 2020. 

 Detsembris võttis Riigikogu vastu valitsuse algatatud tervishoiuteenuste korraldamise 

seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmise eelnõu, millega suurendatakse 

perearstide ja pereõdede rolli.  

 Jätkus  Norra Finantsmehhanismi programmi „Rahvatervis“ tegevuste elluviimine 

(2015.a kulud 2,7 mln eurot). Valmis Tallinna Laste Vaimse Tervise Keskus (Tallinna 

Lastehaigla juurdeehitusena). Piloteeriti rahvusvahelist lastepsühhiaatria teenuste 

kvaliteedihindamisesüsteemi sobivust Tallinna Lastehaiglas, Tartu Ülikooli 

Kliinikumis, Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja Pärnu haiglas. Jätkus veebipõhiste vaimse 

tervise ja reproduktiivtervise alaste teenuste arendamine ning pikaajalise 

rehabilitatsiooniteenuse piloteerimine raske psüühikahäirega lastele.  

 Toimusid sotsiaalkampaaniad „Joome poole vähem!“ ja „Passiivne joomine“.  

 Eriarstide piisavaks koolitamiseks rahastati residentuuri kokkulepitult  mahus, tagades 

142 arsti vastuvõtu residentuuri õppesse. Õdede nappuse leevendamiseks rahastati 

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kaudu projekti õed tagasi tervishoidu, mis oli väga 

edukas: selle tulemusena saime 22 uut õde tervishoiusüsteemi. (2015. a kulud mõlemaks 

tegevuseks kokku 12,8 mln eurot, 2016. a residentuuri eelarve 13,61 mln eurot). 

Tervishoiutöötajate piisavuse tagamiseks tulevikus lepiti kokku erinevate tervishoiu 

spetsialistide koolitustellimus, milles suurendati vajadust arvestades vastuvõttu. 

Vastavasisulised ettepanekud esitati Haridus- ja Teadusministeeriumile. 

 2016. a aprillis võeti Riigikogus vastu narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning 

nende lähteainete seaduse muutmise seaduse eelnõu, milles sätestatakse võimalus lisada 

uued psühhoaktiivsed ained narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirja ainete 

rühmade kaupa, mis võimaldab kiiresti ja mõjusalt piirata uute psühhoaktiivsete ainete 

levikut. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Oodatav eluiga 
(mehed ja naised 
eraldi), aastates 

Allikas: 
Statistikaamet 

Mehed 

72,32 

Naised 

81,54 

(2014) 

Mehed 

72,5 

Naised 

82,2 

2015. a 

andmed 

avaldata-

kse 2016. 

a 

septemb-

ris 

Mehed 

73,0 

Naised 

82,5 

Mehed 

73,5 

Naised 

82,9 

Mehed 

74,0 

Naised 

83,2 

Mehed 

74,5 

Naised 

83,6 

Mehed 

75 

Naised 

84 

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

Allikas: 
Statistikaamet 

Mehed 

53,1 

Naised 

57,1 

(2014) 

Mehed 

57,1 

Naised 

62 

2015. a 

andmed 

avaldata-

kse 2016. 

a juunis 

Mehed 

57,5 

Naised 

62,5 

Mehed 

58,1 

Naised 

63,1 

Mehed 

58,6 

Naised 

63,7 

Mehed 

59,2 

Naised 

64,4 

Mehed 

60 

Naised 

65 

Surmaga lõppenud 
õnnetusjuhtumid, 
mürgistused ja 
traumad 100 000 

71 

(2014) 
81  78 74 70 65 61 
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

elaniku kohta 

Allikas: 
Statistikaamet 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Uuendatud tervishoiu arengusuundade rakendamine, sh tervishoiuteenuste regionaalselt 

ühtlase jätkusuutliku pakkumise tagamine, samuti esmatasandi tervishoiu tugevdamine 

vajaliku taristu välja ehitamise kaudu ning kvaliteetset eriarstiabi pakkuva haiglavõrgu 

edasise optimaalse arengu toetamine (2017-2020 kulud 76,6 mln eurot). 

 Tervishoiu rahastamise jätkusuutlikkuse tagamine. 

 HIV ja narkomaania ravi- ja ennetustegevused (alates 2017. a on eelarve 16,43 mln 

eurot aastas). 

 Käsimüügiravimite infolehtede tõlkimine vene ja inglise keelde (100 000 eurot aastas); 

 E-tervise strateegilise arenguplaani ning personaalmeditsiini pilootprojekti läbiviimine 

(personaalmeditsiini projekt 50 000 eurot aastas). 

 Alkoholi, tubaka ning toitumise ja liikumise rohelistes raamatutes olevate meetmete 

rakendamine (kulud 10,4 mln eurot). 

 Täiskasvanute hammaste parandamise programmi rakendamine (alates 2017. a on 

eelarves ette nähtud 6 mln eurot ja alates 2018. a 12 mln eurot aastas). 

Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 ja rakendusplaan on leitav antud lingilt: 

http://sm.ee/et/tervis 

2.8. Õiguskord 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Õiguskindel, institutsionaalselt hästitoimiv, vähese kuritegevuse ning kvaliteetse 

kriminaaljustiitssüsteemiga riik. 

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 Korruptsiooni osas viidi läbi ennetustegevusprojekt venekeelsete ettevõtjate 

korruptsiooniteadlikkuse kasvatamiseks, 2015.a töötati välja koolitusmaterjalid ja 

juhised korruptsiooni ennetamiseks erasektoris ning riigi ja kohaliku omavalitsuse 

ettevõtete nõukogudes. 2016.a jätkatakse korruptsioonivastase strateegia elluviimist, 

m.h korraldatakse konkurss riigi ja KOV-ide osalusega äriühingute juht- ja 

kontrollorganite liikmete korruptsioonialase teadlikkuse tõstmiseks koolitusmaterjalide 

loomiseks. Samuti plaanitakse Justiitsministeeriumisse luua korruptsioonivastane 

nõukoda.  

 Vägivalla ennetamiseks alustati noortele õigusrikkujatele mõeldud programmi MDFT 

(mitmedimensiooniline pereteraapia) rakendamist, mis praeguseks on haaranud enam 

kui 200 peret.  Programm jätkub ka 2016.a. 

 Vanglast vabanenutele üle-Eestiline tugiisikuteenuse pakkumine, mida toetab ka 

majutus ja nõustamisteenus (ESF vahenditest).  

http://sm.ee/et/tervis
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 2015. a jõustusid karistusseadustiku revisjoni muudatused, mis vähendasid 

ülekriminaliseerimist ning muutsid karistuste süsteemi paindlikumaks.  

 2016. a alustati prokuratuuris personalireformi – aasta jooksul palgatakse täiendavalt 8 

konsultanti ja 5 prokuröri. Konsultantide projekti eesmärgiks on vabastada prokurörid 

tehnilisematest ülesannetest ning seeläbi kiirendada ning tõhustada kriminaalmenetlust, 

s.h kuritegeliku vara konfiskeerimist.  

 2016. a alguses jõustusid KrMS muudatused seoses ohvrite direktiivi ülevõtmisega, mis 

toob kaasa süüteo läbi kannatanute parema ja teadlikuma kohtlemise, teisese 

ohvristumise vältimise. 

 Uues formaadis on alustanud süüteoennetuse nõukogu (SEN), SEN juurde on 2016. a 

loodud karistuspoliitika töögrupp, mille eesmärgiks on asuda hindama karistuspoliitikat 

tervikuna ja hinnata võimalikke uusi abinõusid (korduv)kuritegevuse ennetamiseks. 

 2015. a on täiendatud tõhusama õigusemõistmise projekti rakendamiseks menetluslikke 

eesmärke, mis on ühtsed kõikide kohtute jaoks. Üheks olulisemaks eesmärgiks on 

asjade lahendamise jõudlus, mis ei saa üheski menetlusliigis olla pikaaegselt alla 100%. 

see eesmärk on 2015.a valdavalt saavutatud (va väärteomenetluse asjades Harju, Viru 

ja Tartu maakohtutes ning haldusasjades Tallinna Halduskohtus). Muus osas on 

tõhusama õigusemõistmise projekti eesmärgid täidetud. 

 2016. a jätkus kohtutes tõhusama õigusemõistmise projekti toetamine ning järelevalve 

teostamine kokkulepitud eesmärkide täitmise osas. 

 Sihttase 

Indikaator Algtase 
Sihttase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Transparency 
International 
korruptsiooni 
tajumise indeksi 
väärtus 

Allikas: 
Justiitsministeer
ium 

 

69 

(2014) 

69 70 >69 >69 >69 >69 >69 

Viimase 12 kuu 
jooksul) 
kuriteoohvriks 
langenud 
elanike 
osakaal, % 

Allikas: 
Justiitsministeer
ium 

12% 

(2014) 

 

 

 

<10% 

 

 

 

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

 

 

 

<8% 
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 Sihttase 

Indikaator Algtase 
Sihttase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Tõhusam 
õigusemõistmin
e 
kohtumenetluse
s (Jõudlus ning 
menetluse 
kestvus) alates 
2015 indikaator 
muutunud 

Allikas: 
Justiitsministeer
ium 

Tsiviilasja

des 145, 

haldusasja

des 144, 

üldmenetl

uses 

kriminaala

sjades 243, 

väärteoasj

ades 69 

(2014) 

Kõigis kohtutes 

ning 

menetlusliikides 

on kohtuasjade 

lahendamise 

jõudlus 

positiivne, mitte 

üheski 

maakohtus, 

halduskohtus ega 

teises 

kohtuastmes 

apellatsioonmene

tlused ei kesta 

reeglina kauem 

kui 365 päeva. 

Esimese astme 

kohtud kokku: 

jõudlus 

tsiviilasjades 

101,5%, 

kriminaalasjades 

98,5%, 

väärteoasjades 

93%. Üle 365 

päeva kestnud 

menetluste 

osakaal 

tsiviilasjades 

12,4% ja 

kriminaalasjades 

6,6%. 

Halduskohtud 

kokku: jõudlus 

104,5% ning üle 

365 päeva 

kestnud 

halduskohtumen

etluste osakaal 

on 14,3%. Teise 

astme kohtud 

kokku: jõudlus 

tsiviilasjades 

100%, 

kriminaalasjades 

99,1%, 

väärteoasjades 

100,5% ja 

haldusasjades 

95,3%. Üle 365 

päeva kestnud 

menetlust 

osakaal 

tsiviilasjades 

1,4%, 

kriminaalasjades 

0% ja 

haldusasjades 

3,5%. 

Kõigis kohtutes ning menetlusliikides on 

kohtuasjade lahendamise jõudlus 

positiivne, mitte üheski maakohtus, 

halduskohtus ega teises kohtuastmes 

apellatsioonmenetlused ei kesta reeglina 

kauem kui 365 päeva. 

 

 

 

Vägivaldse 
ründe tagajärjel 
hukkunuid 

Allikas: 
Justiitsministeer
ium 

40 

(2014) 
40 40 38 37 <35 < 30 <25 

Kriminaaltulu 
konfiskeerimise 
maht 
prioriteetsetes 
kuritegudes on 

2 mln 

(2014) 
18,7 mln 

Suurem kui 

2014. aastal 
Suurem kui 2014.  aastal 
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 Sihttase 

Indikaator Algtase 
Sihttase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

võrreldes 2014. 
a tasemega 
suurenenud 

Allikas: 
Justiitsministeer
ium 

Alaealise 
kannatanuga ja 
alaealise 
kahtlustatavaga 
kriminaalasja 
kohtueelse 
menetluse 
pikkus  

Allikas: 
Justiitsministeer
ium 

Kannatanu

ga: 4,6 

kuud; 

Kahtlusta-

tavaga: 2,8 

kuud 

(2014) 

Kannatanuga: 

alla 3,5 kuu 

Kahtlustavaga: 

alla 2,5  kuu 

Kannatanuga: ei 

arvutata 2015 

Kahtlustavaga: 3  

kuud 

Kannatanuga: 

alla 4 kuu 

Kahtlustatavaga

: alla 2,5 kuu 

 

Kannatanuga: alla 3,5 

kuu 

Kahtlustatavaga: alla 2 

kuu 

 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Alaealiste erikohtlemise tagamine menetluses ning peale menetlust (politsei, 

prokuratuur, kriminaalhooldus, ohvriabi). 

 Kinnipeetava vanglast ühiskonda naasmise toetamine läbi võimalikult sujuva vanglast 

vabanemise protsessi, sh läbi avavangla ja kriminaalhoolduse vabanevate 

kinnipeetavate osakaalu kasvu ning vanglast vabanenutele mõeldud tugiteenuse 

(majutus, nõustamine ja tugiisik) üle-Eestilise rakendamise - (jätkub ESFi tugiteenuste 

projekt vanglast vabanenutele). 

 Karistuste süsteemi paindlikumaks ja tulemuslikumaks muutmine läbi elektroonilise 

valve laiema rakendamise. 

 Retsidiivsust vähendava meetmena ravi vajavate süüdimõistetute jaoks sobiva süsteemi 

välja töötamine ja rakendamine (seksuaalkurjategijad, narkomaanid, alkohoolikud). 

 Vanglates vangide tööhõive tagamine senisest suuremal määral.  

 Kriminaalmenetluseseadustiku revisjoni tulemusena muudatuste rakendamine, mis 

tagavad kiirema kohtueelse menetluse.  

 Õigusemõistmise tõhustamise projekti jätkamine kõigis I ja II astme kohtutes. 

 Riigireformi elluviimine kohtusüsteemis ressursikasutuse tõhustamiseks. 

 2019. a lõpuks on pilootprojekti eduka rakendamise järel tsiviil- ja haldusmenetluses 

üle mindud paberivabale kohtumenetlusele. 

 Pärnu Maakohtus, Viru Maakohtus, Tallinna Ringkonnakohtus ja Tallinna 

Halduskohtus strukturaalsete muudatuste läbi viimine õigusemõistmise tõhustamiseks. 

 Harju Maakohtu kohtuhoone turvalisuse tõstmiseks uue hoone ehitamine. 

Justiitsministeeriumi valitsemisala arengukava on leitav: 

https://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktid/arengukavad-ja-tooplaanid 

https://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktid/arengukavad-ja-tooplaanid
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2.9. Siseturvalisus 

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. 

Olulised 2015. ja 2016. a tegevused sihttasemete täitmiseks siseturvalisuse arengukava alusel  

Programm „Turvalisemad kogukonnad“: 

 Siseministeerium töötas koos partneritega 2015. aastal välja kogukonnakeskse 

turvalisuse kontseptsiooni, millega selgitatakse välja probleeme ja leitakse neile 

lahendusi koos kogukondadega, kes on teemaga enim seotud. Samuti valmis koostöös 

partneritega maakondliku ja kohaliku turvalisuse alase võrgustikutöö edendamise 

kontseptsioon, mida kasutatakse juhtumikorralduseks või laiemates eesmärkides, 

ühistegevustes ja oodatavates tulemustes kokkuleppimiseks. 

 Süüteoennetuse nõukogu moodustas nõukogu juurde kohaliku süüteoennetuse 

alatöörühma, mis koordineerib ministeeriumite ja riigiasutuste riskikäitumise 

ennetamise tegevusi kohalikul tasandil 

 Politsei- ja piirivalveamet töötas välja piirkonnapolitseinike ressursimudeli, mille alusel 

saab planeerida politsei ruumilist paiknemist. 

 Avaliku ootuste juhtimiseks avalikustas päästeamet 2015. aastal oma kodulehel 

interaktiivse kaardi, kus on näha üksuste reageerimisvõimekus ja kohalejõudmise kiirus. 

Politsei- ja piirivalveamet koostab ülevaate üksuste reageerimisvõimekusest ja 

kohalejõudmisest 2016. aastal. 

 2016. aasta alguses valmis Siseministeeriumi ja Justiitsministeeriumi ühistööna 

menetlus- ja karistuspraktika analüüs. Lisaks tellis siseministeerium Kuriteoennetuse 

Sihtasutuselt analüüsi "Alaealiste õigusrikkumistele reageerimise mittekaristuslikest ja 

taastava õiguse praktikatest politseis: 5 Euroopa riigi näidete ülevaade ja võimalikud 

arenguvisioonid Eestis". Mõlemaid analüüse kasutatakse sisendina alaealiste 

õigusrikkumistele reageerimise süsteemi muutmisel 2016. aastal. 

Programmi „Päästevõimekuse eelduste loomine“  

 2015. aastal viidi Sisekaitseakadeemia ja Päästeameti koostöös Tallinnas ellu 

päästekomando võrgustikku hõlmav projekt (komandode paiknemine), mis on seotud 

riskide hindamise mudeli koostamisega. Mudel võimaldab varasemast paremini hinnata 

piirkonnaga seotud riske ja selle põhjal paremini planeerida päästeteenuse osutamist. 

 2015. aastal viidi läbi riigihanked põhiautode (43), paakautode (26) ja paakkonteinerite 

(14) ning konteinerautode (8) soetamiseks (EL-i struktuurifondide vahendid). Uus 

tehnika võetakse kasutusele hiljemalt 2018. aasta lõpuks. 

 2015. aastal toimusid SAR valdkonna (ingl k Search and Rescue ehk otsingu- ja 

päästetöö) ümarlaua kohtumised, mille tulemusel luuakse 2016. aastal 

Siseministeeriumi juhtimisel SAR nõukogu, et arendada, juhtida ja teostada järelevalvet 

SAR valdkonna üle, sh hinnata lennu- ja merepääste valdkonna õiguslikku poolt.  

Programm „Kindlam ja kiirem abi korraldamine“  

 2015. aasta alguses läks Eesti üle ühele hädaabinumbrile 112. 
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 Häirekeskuse andmete vastuvõtmise ja töötlemise tarkvara arendamisega paranes 

helistaja asukoha määramine mobiilsidevõrkudes.  

Programm „Kriiside ennetamine ja hädaolukordadeks valmisoleku suurendamine“  

 2016. aasta märtsis kooskõlastas valitsus uue hädaolukorra seaduse (HOS-i) eelnõu, 

millega korrastati elutähtsate teenuste valdkonda. Eelnõu toob Eesti õigusruumi 

ulatusliku evakuatsiooni mõiste, mis seni sellisel kujul puudus. Uuendusena on sisse 

toodud riskikommunikatsiooni regulatsioon, millega antakse hädaolukordi 

lahendavatele asutustele kohustus teavitada inimesi ohtudest. Samuti lähtub 

põhimõttest, et iga ministeerium, riigiasutus ja omavalitsus vastutab enda valdkonnas 

kriisireguleerimise ja selle lahendamise eest, sh kriisi lahendamine peab toimuma 

võimalikult madalal tasandil. 

 2015. aastal kehtestasid Keskkonnaministeerium, Siseministeerium, 

Sotsiaalministeerium ja Justiitsministeerium oma vastutusvaldkonnas elutähtsate 

teenuste toimepidamise nõuded, millega paranes teenuse kvaliteet (selgus, standardid 

jms). Nõuete kehtestamise peamine eesmärk on reguleerida, millal loetakse teenus selle 

tarbija jaoks katkenuks ja millal tuleb sellest teavitada osapooli, ning missuguseid 

meetmeid rakendada teenuste toimepidevuse tagamise suurendamiseks. 

 2015. aastal käivitati Riigikantselei ja Siseministeeriumi koostöös elanikkonnakaitse 

rakkerühm, mille ülesanneteks on Eesti elanikkonnakaitse kontseptsiooni koostamine, 

kommunikatsioonistrateegia väljatöötamine, kriisiteadlikkuse tõstmine ning 

kontseptsiooni ja kommunikatsioonistrateegia sobivuse hindamiseks vajalike 

teavitustegevuste läbiviimine. Samuti töötatakse välja metoodika elanike kriisialase 

teadlikkuse ja valmisoleku edaspidiseks hindamiseks, mille alusel tehakse vajadusel 

ettepanekud õigusaktide muutmiseks.  

 Hädaolukordade lahendamise valmisoleku testimiseks korraldati mitmeid õppuseid, 

millest Siseministeeriumi valitsemisalas suurim oli CONEX 2015, kuhu olid kaasatud 

ka teised valitsemisalad. Enamus õppuste järelmeid viiakse ellu 2016. aastal.  

Programm „Julgeoleku suurendamine“  

 Valmis Politsei- ja piirivalveameti küberkuritegude lahendamise ja digitaalsete tõendite 

tõhustamise kava ning tegevusplaan. 2016. aasta alguses alustas tegevust Politsei- ja 

piirivalveameti keskkriminaalpolitsei küberkuritegevuse büroo. Lisaks valmisid 

kõrgturvalise andmekeskuse ruumid, kus hakatakse hoidma siseturvalisuse 

valdkonnaga seotud andmeid.  

 Terrorismivastase võitluse tõhustamiseks korraldati rahvusvaheline eriüksuste 

koostööharjutus ATHOS. 

 2015. aasta juulis alustas Riigi Infosüsteemi Amet Eesti küberruumi ööpäevaringse 

seirega, millega paranes suutlikkus tuvastada ja hallata infoturbe intsidente (2015 a 

tuvastati võrreldes 2014 a ca 2 korda enam intsidente). 

 Siseministri määrus "Broneeringuinfosüsteemi asutamine ja selle pidamise põhimäärus" 

jõustus 2016. aasta märtsis, mis on aluseks broneeringuinfosüsteemi kasutusele 

võtmiseks 2016. aasta sügisest.  

 Päästeameti demineerimiskeskuse üksuse baasil on moodustatud ööpäevaringne 

keemia- ja kiirguskaitse reageerimisvõimekus. 

Programm „Tasakaalustatud kodakondsus- ja rändepoliitika“  

 Riigikogu võttis 2015. aasta alguses vastu kodakondsuse seaduse muudatuse, mis 

jõustus 1. jaanuaril 2016. Muu hulgas nähti seaduse muudatustega ette, et alla 15-
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aastane alaealine, kes on Eestis sündinud või kes asub kohe pärast sündi koos 

vanematega püsivalt Eestisse elama, saab edaspidi Eesti kodakondsuse naturalisatsiooni 

korras sünni hetkest arvates.  

 1. jaanuaril 2016 jõustusid välismaalaste seaduse muudatused, millega muu hulgas 

sätestati võimalus Eesti tööandjatele värvata välismaalasi personalirendiettevõtete 

kaudu, loodi võimalus töötamiseks saadud elamisloaga välismaalastel töötada 

samaaegselt mitme tööandja juures ning nähti ette, et Töötukassa luba ei ole enam 

isikuline ja Töötukassa võib ettevõttele anda loa ühe või mitme töökoha täitmiseks. 

Samuti täiendati sihtgruppi, kellel on võimalik taotleda elamisluba Eestis viibides. 

 Rahvusvahelise kaitse taotlejate majutamiseks alustati 2015. aastal ettevalmistusi Vao 

majutuskeskuse filiaali avamiseks Vägeva külas, mis tagab u 50 täiendavat kohta. 

 Tagamaks 6. augustil 2015 heaks kiidetud ümberpaigutamise ja -asustamise 

tegevuskava täitmist, moodustas siseminister 2015. a pagulaspoliitika 

koordinatsioonikogu, kes vastutas tegevuskava koostamise eest. Samuti analüüsib kogu 

tegevuskava ettevalmistuste ning elluviimisega seotud küsimusi ja takistusi, teeb 

ettepanekuid nende lahendamiseks, tagab tegevuskava täitmise seire ja koondab ning 

vahetab teavet rahvusvahelise kaitse valdkonnas. 

 Tegevuskava eelarve juurde kuulub ka finantsplaan, milles on kajastatud 

valitsemisalade vajadused seoses tegevuskava täitmisega. 

Programm „Usaldusväärne ja turvaline identiteedihaldus“ 

 2015. aasta juulis arutati Vabariigi Valitsuse kabinetiistungil ID-kaardi kiibitarkvara ja 

rakendustarkvara tervikliku arenduse ja versioonihalduse tulevikku. Selle tulemusel 

otsustati koondada Majandus- ja Kommunikatsioonimisterumi haldusalasse ülesanded, 

mis puudutavad Eesti ID-kaardil ja digitaalsel isikutunnistusel oleval elektroonilisel 

kiibil paiknevate sertifikaatide ja tarkvaraga seonduv. 

 Alates 2015. aasta maist saab e-residentsust taotleda internetis ja ka kõikides Eesti 

välisesindustes. 

Alavaldkond „tõhusam piirihaldus“  

 2015. aasta üheks olulisemaks tegevuseks oli Eesti ja Venemaa vahelise ajutise 

kontrolljoone koordinaatide kinnitamine. Novembris 2016 paigaldati idapiirile esimene 

piiripost ning aasta lõpuks tähistatakse maismaapiiri kulgemine piiripostidega. Alustati 

Idapiiri maismaaosa väljaehitamise, selle tehnilise valvega katmise ja tähistamisega 

(2015-2016 eelarve 24 miljonit eurot). 

 2015. aasta suvel avati rekonstrueeritud Narva piiripunkt. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Elanike hinnang Eesti 
turvalisusele, % 

Allikas: 
Eurobaromeeter 

89 

(2014) 

Mõõdiku 

uuendam

ine 

91 paraneb parane

b 

paraneb >91 92% 

Eesti elanike 
ohutunne, % 

Allikas: Politsei- ja 

33% väheneb Ei 

mõõdetu

d 

Vähe-

neb 

Vähe-

neb 

Vähe-

neb 

alla 

31% 

30% 



50 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

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: 

87%; 

PÄA: 

95%; 

HK: 90% 

PPA: 

≥85% 

PÄA: 

≥95% 

HK: 

≥90% 

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 52% paraneb parane

b 

paraneb 100% 100% 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Eesmärgiks on 2019. aastaks ehitada välja riigipiir, mis on täies ulatuses kaetud tehnilise 

valvega (2017-2019 planeeritud eelarve 50 mln). 

 Julgeolekukeskkonna parendamiseks tagatakse julgeolekuasutuste järjepidev areng läbi 

süsteemse planeerimise ja võimearenduse. 

 Tugevdatakse kiirreageerimisüksuste, avalikku korda tagavate üksuste ning 

sidepidamise võimekust, et takistada Eesti julgeoleku vastu suunatud tegevusi, kaitsta 

demokraatlikku riigikorda ja inimeste põhiõigusi ning kindlustada riigi 

majandusjulgeolek. 

 Uuendatakse päästetehnikat, alarmsõidukeid, relvastust ja muud varustust, mis on 

siseturvalisuse teenistujatele nende tööks hädavajalikud. Lisaks vahetatakse perioodil 

2017–2020 välja ligi 1000 sõidukit. 

 Siseturvalisuse asutustes ja kohalikes omavalitsustes juurutatakse kogukonnakeskse 

turvalisuse mudelit, mille alusel selgitatakse välja probleemid ja kavandatakse 

tegevused ohtude ennetamiseks, leevendamiseks ja vähendamiseks. Välja arendatakse 

kogukondliku lepituse võimalused. 

 Toetatakse üleriigilisi ja kohalikke siseturvalisuse vabatahtlike ühinguid nii 

reageerimisvõime tõstmiseks kui ka ennetustöö laiendamiseks ning luuakse võimalused 

turvaettevõtete laiemaks kaasamiseks avaliku korra tagamisse. 

 Rakendatakse e-residendi digi-ID väljaandmise kontseptsiooni, sealhulgas muudetakse 

väljaandmine kliendisõbralikumaks. 

 Arendatakse digitaalseid isikut tõendavaid dokumente, sealhulgas laiendatakse 

kasutusala ning suurendatakse kasutajate hulka. 

 Järjepidevalt uuendatakse isikut tõendavate dokumentide spetsifikatsioone arvestades 

viimaseid tehnoloogilisi arenguid. Võetakse kasutusele e-taotluskeskkond ja 

iseteeninduskioskid klienditeeninduse parendamiseks.  
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 Tagatakse identiteetide haldamise võimekus ning korraldatakse riigis erinevate asutuste 

vahel biomeetriliste andmete töötlemist ühtse identiteedihalduspoliitika raames. Lisaks 

alustatakse 10-aastaste passide väljaandmist, mis vähendab väljastamise kulusid ja 

toimingute tihedust. 

Rohkem infot siseturvalisuse arengukavast leiab aadressilt 

https://www.siseministeerium.ee/et/stak.  

„Siseturvalisuse arengukava 2015-2020“ programmide kogumaksumus perioodiks 2017-2020 

on 1 293 545 161 eurot. 

2.10. Teadus- ja hariduspoliitika 

2.10.1. Teadus 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Luua soodsad tingimused tootlikkuse ja elatustaseme kasvuks, heaks hariduseks ja kultuuriks, 

Eesti kestmiseks ja arenguks. 

Olulised 2015. a ja 2016. a tegevused eesmärgi näitajate sihttasemete täitmiseks  

Eesmärk viiakse ellu läbi Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–

2020 „Teadmistepõhine Eesti” rakendusplaani ja teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni 

programmi. Teaduse valdkonna hetkeolukorra analüüsiga saab tutvuda 2015. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi aastaanalüüsis.  

Eestis on välja kujundatud kvaliteedikonkurentsil põhinev, toimiv ja arenev teadus- ja 

arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) süsteem ning ettevõtlussektori tugistruktuur. 

Teadusvaldkonnas kasvab teadlaste rahvusvaheline aktiivsus ja teaduse kõrget taset näitav 

publitseerimisaktiivsus ja edukus ELi TA raamprogrammis Horisont. Kasvutrendis on 

kõrgtehnoloogiliste toodete ja teenuste ekspordi osakaal (2014. a oli see 16,3%, 2020. a siht on 

15%). Arengutele on kaasa aidanud: 

 teaduse ja kõrghariduse rahvusvahelistumise toetmine, sh. mobiilsus ja järelkasv (2016. 

a  10 mln eurot), 

 teaduse tippkeskuste toetamine (2016. a 7 mln eurot), 

 teaduse infrastruktuuri väljaarendamine teekaardi alusel ja osalemine ESFRI teekaardi 

jt rahvusvahelistes teaduse infrastruktuurides (2016. a 5,3 mln eurot), 

 teadusraamatukogudele juurdepääsu tagamine elektroonilistele teadusinfo 

andmebaasidele ja teadusraamatukogude teavikute hankimise toetamine (2016. a 4 mln 

eurot), 

 teadus- ja arendustegevuse põhiinstrumentide (institutsionaalne ja personaalne 

uurimistoetus, baasfinantseerimine jt) rakendamine (kokku 2016. a eelarve 59 mln 

eurot). Teadusasutuste baasfinantseerimise maht on suurenenud 10% võrra (2015. a 9,3 

mln ja 2016. a 13,9 mln), 

 uue perioodi arendusmeetmete rakendamise ettevalmistamine 2015. aastal. Valmisid 

toetuse andmise tingimused 9 välisvahendite meetme kasutamiseks ja rakendamiseks. 

Eesti TA kulutuste tase on langenud 2,31% SKP-st aastal 2011. 1,44%-ni aastaks 2014. 

Seejuures on ettevõtlussektori kulutused langenud vastavalt 1,48%-lt 0,64%-le. Langus on 

seotud ühekordse iseloomuga investeeringutega õlisektoris (uue tehnoloogiaga tehaste 

käikulaskmine). TA kulutuste protsentuaalse osakaalu langust mõjutab ka SKP kasv. 

Langustrendi jätkudes ei ole eesmärgiks seatud sihttasemete täitmine realistlik. Kuigi EL 

https://www.siseministeerium.ee/et/stak
http://www.hm.ee/sites/default/files/tai_rakendusplaan_0.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_11_tai_strateegia_programm_2016-2019.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_11_tai_strateegia_programm_2016-2019.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/aastaanalyys2015_0.pdf
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Innovatsiooniliidu tulemustabelis (Innovation Union Scoreboard) oleme oma kohta (13.) 

hoidnud ning sellega EL keskmike hulgas, liigitati Eesti varasema „innovatsiooni 

järgijate“ grupi asemel 2015. a aste madalamasse ehk „mõõdukate innovaatorite“ gruppi.  

Ettevõtlussektori tellimused avalikule sektorile moodustavad Eestis vaid 3,8% avaliku sektori 

TA mahust. Eesti jääb OECD ja Euroopa Liidu keskmisest maha ligikaudu 2−3 korda. Teine 

Eesti eripära on kõrge projektipõhisus ja välismaa allikate suur osakaal teaduse rahastamises − 

eriti avalikus sektoris teostatud TA puhul. Eestis on madal doktoriõppe tulemuslikkus. 

Doktorantuuri lõpetajate arv on viimasel viiel aastal kõikunud 175−250 vahel (208 lõpetajat 

aastal 2015).  

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tege-

lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

Allikas: Eurostat, 
Statistikaamet.  

1,44/ 

0,64 

(2014) 

2/1 - 2,2/1,2 2,4/1,4 2,6/1,6 2,8/1,8 3/2 

Koht ELi innovatsiooniliidu 
tulemustabelis 

Allikas: Innovatsiooniliidu 
tulemustabel 

13. 

(2014) 
13. 13. 12. 12. 11. 11. 10. 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks: 

 Ülikoolide, teadusasutuste ja rakenduskõrgkoolide võrgu ülevaatamine ja 

konsolideerimine (ASTRA meede – 88,0 mln eurot); 

 Ülikoolide teadusrahastuse proportsioonide muutmine, suurendades baasrahastust ja 

kasvatades selle osakaalu; 

 Eesti arengule oluliste teadus- ja haridussuundade toetamine, sh riigi vajadustest 

lähtuvate uuringute läbiviimise toetamine ja riigiasutuste TA alase võimekuse tõstmine 

(RITA meede – 19,6 mln eurot);  

 Tegevused doktorantuuri tulemuslikkuse tõstmiseks. 

 Teadusasutuste ja ettevõtete koostöö toetamine ja motivaatorite loomine erakapitali 

kaasamiseks teadus- ja arendustegevuse rahastamisse, sh nutika spetsialiseerumise 

kasvuvaldkondade rakendusuuringute toetamine (26,0 mln eurot). 

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014-2020: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/59705_teadmistepohine_eesti_est.pdf 

2.10.2. Haridus 

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. 

https://www.hm.ee/sites/default/files/59705_teadmistepohine_eesti_est.pdf
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Eesmärk viiakse ellu läbi üheksa Eesti elukestva õppe strateegia programmi ja noortevaldkonna 

programmi. Hariduse valdkonna hetkeolukorra analüüsiga saab tutvuda 2015. a Haridus- ja 

Teadusministeeriumi aastaanalüüsis.  

Olulised 2015. a ja 2016. a tegevused eesmärgi näitajate sihttasemete täitmiseks  

Üldhariduskoolides napib noori õpetajaid (2015. a 10,6%) ja konkurss õpetajakoolituse 

õppekavadele on madal. Õpetajakutse atraktiivsuse suurendamise üheks oluliseks eelduseks on 

väärikas palk. Vabariigi Valitsuse tegevusplaan näeb ette õpetajate keskmise palga kasvu 120 

protsendini Eesti keskmisest ehk samale tasemele kõrgharidusega spetsialisti keskmise palgaga. 

2015. a oli munitsipaalüldhariduskoolide õpetajate keskmine brutopalk  7% võrra kõrgem Eesti 

keskmisest palgast. Kutseõppeasutuste kutsehariduse õpetajate keskmine palk kasvas 2015. 

aastal eelmise aastaga võrreldes 10%.  

Eesti tööturul on nõrgemas olukorras erialase hariduseta täiskasvanud, keda 2015.a. oli 29,2%. 

Nendest kõige haavatavam grupp on aga keskhariduseta inimesed, kes on sagedamini töötud, 

mitteaktiivsed või teevad madalapalgalist tööd. Madalama haridustasemega täiskasvanud 

osalevad ka kordades vähem elukestvas õppes. 2015.-2016. a käivitusid hariduse valdkonnas 

mitmed meetmed, mille tulemusel paraneb tööjõu kvalifikatsioon ja oskuste vastavus tööturu 

vajadustele, sh  

 oskuste koordinatsioonisüsteem OSKA (2016. a eelarve 0,7 mln eurot), mis annab infot 

tööturul vajaminevate võtmeametite ja -oskuste kohta. 2017. a valmib tööturu oskuste 

vajaduse ja õppe pakkumise analüüs 10  valdkonnas;  

 teadlikkuse tõstmine elukestvast õppest ja õppimisvõimalustest ning meetmed 

haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomiseks formaalharidusse (2016. a eelarve 

0,9 mln eurot); 

 täiendus- ja ümberõppe kursused täiskasvanutele (2016. a eelarve 6 mln eurot). Aastas 

osaleb koolitustel umbes 18 000 inimest;  

 töökohapõhise õppe laiendamine (2016. a eelarve 3,9 mln eurot). Meetme elluviimise 

tulemusena on 2016. a lõpuks 1600 õppijat ja 150 ettevõtet kaasatud õpipoisiõppesse;  

 õppe- ja karjäärinõustamise teenused lastele ja noortele (2016. a eelarve 8,4 mln eurot). 

Aastas saab ca 27 400 inimest individuaalset õppenõustamist ja karjääriteenuseid, nende 

hulgas 11 600 põhikooli kolmanda kooliastme õpilast. Siht on, et kõik 

põhikoolilõpetajad läbiksid karjäärinõustamise, et aidata noori langetada läbimõeldud 

õppimis- ja erialavaliku otsuseid ja toetada neid haridustee jätkamisel;  

 tõrjutusriskis noorte kaasamise ja noorte tööhõivevalmiduse parandamise meede, mille 

abil tihendatakse noorte kokkupuudet tööeluga ning arendatakse välja terviklik 

tugiteenuste pakett ca 8600-le noorele, kes ei õpi ega tööta. 2016. a lõpuks osaleb 

noorsootöö teenustes 45 000 noort, sh 3 000 noort, kes ei õpi ega tööta.  

Alushariduses osaleb Eestis üle 90% 4–6-aastastest lastest, mis on veidi madalam tase kui EL 

keskmine. 2015. a valmis alushariduse ja lapsehoiu kontseptsioon, milles on kavandatud 

koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava arendamise ja rakendamise põhimõtted.  Kõigile 1,5 

– 3-aastastele lastele peavad olema kättesaadavad lapsehoiu ning 3 - 6-aastastele alushariduse 

võimalused kohalikes omavalitsustes. 

Põhihariduses õpib ca 30 000 eesti keelest erineva emakeelega õpilast. Eesti keelest erineva 

emakeelega põhikooli lõpetajate osakaal, kes valdavad eesti keelt vähemalt tasemel B1, on 

aasta-aastalt kasvanud 67,5%-ni. Häid tulemusi annab osalus keelekümblusprogrammis ja 

eestikeelses keskkonnas. 2016. a laiendatakse Eesti-sisest õpilasvahetuse programmi, 

jätkatakse eesti keel teise keelena digitaalse õppevara väljatöötamist, koostatakse 

multikultuurse kooli kontseptsioon ja alustatakse selle piloteerimist 2016/17. õa. 

https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_10_noortevaldkonna_programm_2016-2019.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_10_noortevaldkonna_programm_2016-2019.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/aastaanalyys2015_0.pdf


54 

Nii kutse- kui ka kõrghariduses on õpingute katkestamine 2015. a mõnevõrra vähenenud. 

Sellele on kaasa aidanud väljalangevuse põhjustele keskendumine.  Kutsehariduses tõsteti 

alates 1. jaanuarist 2015. a põhitoetuse määr 60 euroni kuus. 2015. a tõusis ka doktoranditoetus 

10% ning alates 01.09.2015 rakendus seadusemuudatus, mille kohaselt hakati maksma 

sotsiaalmaksu isiku eest, kes saab doktoranditoetust. Haridustee katkestamise vältimisel on suur 

roll noorsootööl. Osalemine mitteformaalses tegevuses pakub võimalusi omandada kogu eluks 

väärtuslikke sotsiaalseid pädevusi ning aitab kaasa tõrjutusriski vähendamisele ning laste 

annete ja huvide väljaarendamisele. Noorel peab olema võimalus kasvada turvalises pere- ja 

kogukonnas, saada hea haridus ning näha tulevikus eneseteostusvõimalusi pakkuvaid ja head 

elukvaliteeti lubavaid töökohti.  

Eestis on suureks väljakutseks ressursside kasutuse efektiivsus hariduses, mille üheks näitajaks 

on tööjõukulude madal osakaal valitsussektori hariduskuludes. Kooliealiste laste arvu 

vähenemine umbes 40% võrra viimase 16 aasta jooksul, linnastumine ning see, et koolivõrk ei 

ole sellega kohandunud, on tinginud olukorra, kus koolipidajate võimekus õppe kvaliteedi 

tagamisel on erinev. Väikese õpilaste arvuga koolides on raskusi õpetajatele täiskoormuse 

tagamisega ning gümnaasiumides ei ole võimalik pakkuda õpilastele valikuvõimalusi ja 

vajalikku õppetaset. 2016. a jätkatakse koolivõrgu korrastamisega. Alates 2013. aastast on tänu 

koolivõrguprogrammi tegevustele (2016. a eelarve – 15,5 mln eurot) oluliselt vähenenud 

gümnaasiumiastmega koolide ja ka HEV koolide arv (2013. a vastavalt 202 ja 36; 2015. a 171 

ja 31). 2015. a käivitati neli uut riigigümnaasiumi, alustatud on kolme riigigümnaasiumi 

rajamisega (Hiiumaa, Põlva, Valga). 2016. a toimub esimene taotlusvoor kohalike 

omavalitsuste põhikoolide võrgu korrastamiseks. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Munitsipaalkoolide 
õpetajate keskmine 
palgatase võrreldes riigi 
keskmise palgaga 

107 - 107 105 
täpsus  

tub 

2016 

täpsus  

tub 

2017 

120 120 

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

Allikas: Statistikaamet 

29,7 

(2014) 
29 29,2 28 27 26 <25,5 25 

4-aastaste kuni 
kooliealiste laste osakaal 
alushariduses (%) 

Allikas: Eurostat  

90,419 

(2013) 
91 

selgub 

2017 
92 94 95 95 95 

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

Allikas: Eurostat 

11,620 

(2014) 

 

11 11 10,5 <10 <10 <9,5 <9 

30-aastaste ja nooremate 
õpetajate osakaal (%) 

Allikas: EHIS 

 

10,3 

(2014) 

11 10,6 11,5 12 12,5 12,5 12,5 

                                                 

19 Algtase on Eurostati poolt korrigeeritud. 
20 2014.a. näitaja allikas on Eesti Statistikaamet, kuna Eurostati 2014.a. andmed lähevad ümberarvutamisele. 
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

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

Allikas: Eurostat 

42,5 

(2013) 
40 45,2 40 40 40 40 40 

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

Allikas: Eurostat 

11,521 

(2014) 
13,5 12,2 15 16,5 18 19 20 

Eesti keelest erineva 
emakeelega põhikooli 
lõpetajate osakaal, kes 
valdavad eesti keelt 
vähemalt tasemel B1 (%) 

Allikas: HTM 

6722 

(2014) 
- 67,5 70 74 78 82 90 

Eesti keel teise keelena 
põhikooli lõpueksami  ja 
gümnaasiumi riigieksami 
keskmine 
sooritustulemus 

Allikas: HTM 

67/72 

(2014) 
- 67/73 70/72 70/73 71/74 73/74 75/75 

 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi rakendamine; 

 Koolivõrgu korrastamine, tagamaks valikuterohket, kvaliteetset ja kättesaadavat 

üldkeskharidust; 

 Kutsehariduse ja gümnaasiumide koostöö soodustamine haridusvalikute teadvustamise 

ja õppest väljalangevuse vähendamise eesmärgil;  

 Meetmed katkestamise vähendamiseks kutse- ja kõrghariduses;  

 Töökohapõhise õppe laiendamine;  

 Täiskasvanutele kvaliteetse ja asjakohase täienduskoolituse ja ümberõppe pakkumine 

kutse- ja erialase kvalifikatsiooni tõstmiseks ning elukestva õppe võtmepädevuste 

parandamiseks.  

 Madala haridustasemega täiskasvanute tagasitoomine tasemekoolitusse ja nende õppes 

osalemise toetamine; 

                                                 

21 2014.a. näitaja allikas on Eesti Statistikaamet, kuna Eurostati 2014.a. andmed lähevad ümberarvutamisele. 

 

22 Näitaja metoodika ja sihttasemed muudetud. 
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 Vene õppekeelega põhikoolides paremate võimaluste loomine eesti keele oskuse 

omandamiseks iseseisva keelekasutaja tasemel, sh multikultuurilise kooli 

kontseptsiooni ja eesti keele kui teise keele õppe digitaalse õppevara piloteerimine. 

Eesti elukestva õppe strateegia 2020: 

https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020 

Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüs 2015: 

https://www.hm.ee/sites/default/files/aastaanalyys2015.pdf 

Eesti teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni strateegia 2014–2020 

https://www.hm.ee/sites/default/files/59705_teadmistepohine_eesti_est.pdf 

2.11. Kultuur ja sport 

2.11.1. Kultuur 

Eesmärk ja mõõdikud 

Kultuuripoliitika eesmärgiks on kujundada loovust väärtustav ühiskond, hoides ja edendades 

eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi kultuurimälu ning luues soodsad 

tingimused elujõulise, avatud ja mitmekesise kultuuriruumi arenguks ning kultuuris 

osalemiseks. 

Olulised 2015. a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 2015. aastal käivitas Kultuuriministeerium kunstniku- ja kirjanikupalga pilootprojekti, 

panustamaks Eesti kultuuri arengusse  (2016. aastal 161 362 eurot). 

 8. detsembril 2015 sõlmiti TALOga ühiste kavatsuste kokkulepe, mille kohaselt  

kultuuritöötaja brutotöötasu alammäär tõuseb vähemalt 830 euroni kuus alates 2016. 

aastast. 

 Alates 1. jaanuarist 2016. a on ravikindlustus garanteeritud kõigile võlaõiguslike 

lepingute alusel töötajatele, kelle töötasudelt on laekunud sotsiaalmaksu kuus kokku 

vähemalt miinimummäära ulatuses.  

 2015. aastal avanesid kultuuri- ja loomesektorile Euroopa Liidu 2014-2020 

finantsperioodi rahastamisvõimalused loomemajanduse arendamise meetmest, mille 

kogumaht on 20 miljonit eurot. 

 Töötati välja filmide tootmise finantsstiimul, mis on mõeldud väliskapitalil põhineva 

audiovisuaaltoodangu tootmise toetamiseks Eesti territooriumil, rakendamise alused 

(alates 2016. a 0,5 miljonit eurot aastas). 

 Riigi- ja erasektori koostöös loodi Pillifond, eesmärgiga toetada helikunsti läbi 

muusikainstrumentide soetamise.  Pillifondi tegevus käivitub 2016. aastast ja 

Kultuuriministeeriumi toetus summas 20 tuhat eurot on kavandatud alates 2016. aastast. 

 Eesti Lastekirjanduse Keskuse eestvedamisel taastati traditsioon kinkida kõikidele 

Eestis sündivatele lastele raamat. 

 Allkirjastati leping, mille kohaselt on Eesti koos Läti ja Leeduga 2018. aastal Londoni 

raamatumessil peakülaline, –see avab uksi eesti kirjanduse rahvusvahelisele levile ja 

tõstab eesti kirjanduse tuntust. 

https://www.hm.ee/et/elukestva-oppe-strateegia-2020
https://www.hm.ee/sites/default/files/aastaanalyys2015.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/59705_teadmistepohine_eesti_est.pdf
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 Veneetsia biennaalil oli 2015. a Eesti väljas rahvuspaviljoniga. Sellel osalemine 

laiendab rahvusvahelist tähelepanu Eesti kunsti vastu. Kultuuriministeeriumi kulud 

2015. aastaks olid 79 000 eurot.  

 Valitsus esitas Riigikogule säilituseksemplari seaduse eelnõu, mille peamine eesmärk 

on ajakohastada Eesti kultuurile oluliste väljaannete loovutamist, kogumist ja 

säilitamist. 

 Jätkus Kultuuriministeeriumi haldusala muuseumide organisatsiooniline 

ümberkorraldamine eesmärgiga, et 2018. aastal  on Kultuuriministeeriumi haldusala 

muuseumivõrgustik korrastatud.  

2016. a kultuurivaldkonna olulisemad tegevused: 

 Tantsupidude toimumispaigana Kalevi staadioni arendamise tegevuskava koostamine.  

 Etendusasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamine. 

 Kultuuri rahastamise aluspõhimõtete analüüsimine. Viiakse läbi kultuuri rahastamise 

erinevate allikate koostoime analüüs. 

 Uue muinsuskaitseseaduse menetlemine ja muinsuskaitse reformi ettevalmistamine, 

aitamaks kaasa kultuuripärandi säilimisele, sh kultuuriväärtuste valdkonna 

strateegilisele planeerimisele ning ühiste ressursside paindlikumale ja efektiivsemale 

kasutusele. 

 Eesti Rahva muuseumi avamine. 

 SA NUKU suure saali valmimine. 

 Muuseumivõrgustiku korrastamine eesmärgiga võimaldada muuseumidel rohkem 

panustada sisutegevustesse. 

 Säilituseksemplari seaduse eelnõu hõlmab tuleviku digiarenguid ning väljaandeid 

sõltumata nende vormist ja levitamise viisist. 

 Kunstide ja kultuuriväärtuste valdkondlike organisatsioonide tegevuste toetamine.  

 Noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni väljatöötamine. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tege-

lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Teatrikülastuste (mln) ja 
lavastuste arv Eestis 

Allikas:  Eesti Teatri 
Agentuur 

1 047 

tuh 

(2014) 

 

1450 
-  1450 1465 1465 1465 

 

1465 

 

Uuslavastuste arv* 

Allikas: Eesti Teatri 
Agentuur 

196 

(2014) 

 

- 

 

- 
-  180 180 180 

 

180 

Eesti filmi turuosa kinolevis 
(%)* 

Allikas: Eesti Filmi 
Instituut* 

11 

(2015) 
6 11 7 7 8 8 8 

Tõlked eesti keelest 
teistesse keeltesse 

70 

(2015) 
48 

 

70 
71 74 77 77 80 
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tege-

lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

(ilukirjandus/nimetust) * 

Allikas: Eesti Kirjanduse 
Teabekeskus 

 

Kontserdikülastuste arv 
Eestis* 

Allikas: Statistikaamet 

1 433 

tuh 

(2013) 

 

- 

 

- 
- 

2 025  

tuh 

2 025  

tuh 

2 025 

 tuh 

2 100 

 tuh 

 

Edasijõudmine 
„disainiredelil“: ettevõtete 
protsentuaalne hulk, mis 
kasutavad disaini 
„disainiredeli“ 2., 3. ja 4. 
astmel* 

Allikas: TNS Emor/ Eesti 
Disainikeskus 

45% 

(2013) 

 

 

- 

 

 

- 

- 51% 55% 58% 60% 

Muuseumikülastuste arv 
(mln) 

Allikas: Statistikaamet 

3,84 

(2014) 

 

2,9 
-  3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 

Rahvaraamatukogude 
laenutuste arv (mln) 

Allikas: Statistikaamet 

10,3 

(2015) 

 

12,3 

 

10,3 
10 10 10 10 

 

10 

Rahvakultuuri-harrastajate 
arv 

Allikas: Rahvakultuuri 
Keskuse andmekogu 

 

88 730 

(2015) 

 

85 000 

 

88 730 

 

85 000 

 

85 000 

 

85 000 

 

85 000 

 

 

85 000 

 

Heas ja rahuldavas 
seisukorras olevate 
ehitismälestiste osakaal (%) 

Allikas: Muinsuskaitseamet 

72,8 

(2015) 
73 72,8 73 75 75 75 75 

* Mõõdikud töötati välja ja lisati Kultuuriministeeriumi ettepanekul mõõdistamaks mitmekülgsemalt kunstide valdkonda 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Kultuuritöötajate alampalga tõus keskmise palgani vastavalt „Kultuuripoliitika 

põhialused aastani 2020“ sätestatule. 

 Kultuuripärandi koordineeritud massdigiteerimine ja digitaalsena kättesaadavaks 

tegemine vastavalt strateegilisele plaanile „Kultuuripärandi digiteerimise rakenduskava 

2016-2022“. 

 Loomemajanduse arendamine eesmärgiga siduda kultuuri- ja loomevaldkondades 

olevat potentsiaali ettevõtlusega. 

 Muinsuskaitse reformi elluviimine, eesmärgiga Muinsuskaitseameti muutmine 

kompetentsikeskuseks ja tagamaks kultuurimälestiste pikaajalise säilimise avalikes 

huvides. 
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 Kultuuriministeeriumi haldusala muuseumide võrgustiku ümberkorraldamise ja 

infosüsteemide arendamise jätkamine. 

 Üldlaulu- ja tantsupeo traditsiooni jätkamine ning Noorte laulu-ja tantsupeo 

korraldamise toetamine. Koostöös Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-ga ning Tallinna 

linnaga aidatakse kaasa Kalevi staadioni renoveerimisele. 

 E-raamatute laenutussüsteemi väljatöötamine Rahvusraamatukogu eestvedamisel. 

 Jätkatakse Arvo Pärdi teadus- ja külastuskeskuse rajamise ja arendamisega. Keskus 

avatakse 2018. aastal. 

 Eesti osalemine Veneetsia arhitektuuribiennaalil 2018. aastal ja kunstibiennaalil 2017. 

ning  2019. aastal. 

 Kirjaniku- ja kunstnikupalga pilootprojekti elluviimine. 

 Eesti on 2018. aastal Londoni rahvusvahelise raamatumessi peakülaline ühiselt Läti ja 

Leeduga.  

 Kunstide ja kultuuriväärtuste valdkondlike organisatsioonide  tegevuste toetamine. 

 Audiovisuaalvaldkonna finantsstiimulite süsteemi edendamine. 

 Väiketootjate õiguste kaitstuse tagamine audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi 

uuendamisel Euroopa Liidu tasandil.  

 2017.a avatakse renoveeritud  Ugala Teatri hoone ja uueneb Teater Vanemuine suure 

maja publikuala, lavatehnoloogia ning teatrisaali tehnoloogilise kaasajastamisega. 

Valitsemisala arengukava puudutavad dokumendid on leitavad siit: 

http://www.kul.ee/et/organisatsioon/arengukava-ja-tooplaan 

2.11.2. Sport 

Eesmärk ja mõõdikud: 

Liikumisel ja spordil on oluline ning kasvav roll eestimaalaste elujõu edendamisel, rikka 

elukeskkonna loomisel ja Eesti riigi hea maine kujundamisel. 

2015. a spordivaldkonna olulisemad tegevused 

 Valmis strateegiadokument „Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030“. 

 Esmakordselt rakendati väljatöötatud treenerite tööjõukulude toetamise süsteemi 

(toetust summas 3,5 miljonit eurot eraldati 1032-le 5.-7. kutsetasemega treenerile kokku 

322 erinevast spordiorganisatsioonist). 

 Olulise algatusena töötati välja tiitlivõistluste finaalturniirile pääsenud 

suurekoosseisuliste võistkondade toetamise põhimõtted. 

2016. a spordivaldkonna olulisemad tegevused 

 Spordi riikliku rahastamise uute aluspõhimõtete koostamine. 

 Tööandjatele luuakse võimalus töötajate terviseedendamiseks täiendava 

maksukohustuseta toetada liikumisharrastust ja sportimist ning äriühingutele võimalus 

maksuvabalt finantseerida avaliku sporditaristu arendamist.  

 Treenerite tööjõukulude toetussüsteemi elluviimine ja selle järjepidev arendamine 

(2016.  3,96 miljonit eurot). 

http://www.kul.ee/et/organisatsioon/arengukava-ja-tooplaan
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 Ujumise algõpetuse kursuse ümberkujundamine koostöös Sotsiaalministeeriumi, 

Haridus- ja Teadusministeeriumi, Rahandusministeeriumi, Siseministeeriumi, 

Päästeameti ja Eesti Ujumisliiduga.  

 Tehvandi  võistlus- ja treeningkeskuse ning Kääriku treeningkeskuse arendamine. 

 Olulisemate spordiorganisatsioonide (Spordimeditsiini SA, Eesti Antidoping jt) 

tegevuse toetamine summas 3,2 miljonit eurot. 

 Saavutusspordile suunatud noorte spordiklubide toetamine ja rahvusvaheliste tippspordi 

võistluste  ja regionaalsete liikumisharrastuse ürituste toetamine (0,5 miljonit eurot).  

 Noorte huvitegevuse toetussüsteemi kontseptsiooni väljatöötamine 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-

tase 

Siht-

tase 

2015 

Tege-

lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

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

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

 

36,7 

(2014) 

45 - 45 

And-

meid ei 

aval-

data 

46 

And-

meid ei 

aval-

data 

53 

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

Allikas: Eesti 
Spordiregister 

30,3 

(2014) 
26,5 

 

-  

 

30 

 

 

30,5 

 

 

31 

 

31,5 32 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks võimalusel mahtudega (mln) 

 Spordi riikliku rahastamise uute aluspõhimõtete rakendamine ning täiustamine.  

 Laste ja noortega tegelevate treenerite, eelkõige 5-7 kutsetase, tööjõukulude 

toetussüsteemi järjepidevuse tagamine. 

 SA Tehvandi Spordikeskuse (sh Kääriku Spordikeskus) arendamine tippspordi 

arenduskeskusena. 

2.12. Eesti keel ja eestlus 

Eesmärk ja mõõdikud 

Tagada eesti keele kestmine ja areng kõigis eluvaldkondades. 

Eesmärk viiakse ellu läbi keeleprogrammi. Valdkonna hetkeolukorra analüüsiga saab tutvuda 

2015. a Haridus- ja Teadusministeeriumi aastaanalüüsis.  

Olulised 2015. a ja 2016. a tegevused eesmärgi näitajate sihttasemete täitmiseks  

Eesti keele oskuse tähtsustamine on üldharidus- ja kutsekoolides oluline kogu õppekava 

https://www.hm.ee/sites/default/files/lisa_12_keeleprogramm_2016.pdf
https://www.hm.ee/sites/default/files/aastaanalyys2015_0.pdf
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ulatuses. Kõrghariduses on oluline eesti teaduskeele säilitamine ja arendamine ning 

teadustulemuste avaldamine eesti keeles.   

Eesti keele jätkusuutlikkuse tagamiseks: 

 Toimub eesti keele uurimine, keelekogude arendamine ja mainekujundus (2016. a 

eelarve – 2,2 mln eurot), 

 Luuakse tingimused eesti keele valdamiseks, kasutamiseks ja väärtustamiseks 

haridussüsteemis, sh eestikeelsete kõrgkooliõpikute väljaandmine, 

 Tagastatakse igal aastal riigieelarvest keeleõppekulud edukalt eesti keele tasemeeksami 

sooritanuile, 

 Pakutakse eesti keele õpivõimalusi avalikus sektoris töötavatele ebapiisava keeleoskuse 

ja nõrgema konkurentsivõimega inimestele, 

 Toetati 2015. a Ida-Virumaa õpetajate keeleõpet, 

 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. (2016. a ca 1 mln eurot). 

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. Tööjõu-uuringu andmetel 

on perioodil 1999–2014 eesti keelt mittekoduse keelena oskavate 15–74-aastaste mitte-eestlaste 

arv kasvanud 26 400 isiku võrra ning nende osakaal kõigist mitte-eestlastest on tõusnud 

64,5%ni.  

 Sihttase 

Indikaator Alg-tase 

Siht-

tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Gümnaasiumihariduse 

omandanud noorte eesti keele 

kui emakeele lõpueksami 

keskmine tulemus punktides 

(maksimaalne 100) Allikas: 

HTM 

62 

(2014) 
- 

63,2 

 
>58 >58 >64[1] >64 >64 

Eesti keele õppes ja päevadel 

Eestis ja välismaal osalevate 

väliseestlaste arv 

Allikas: Haridus- ja 

Teadusministeerium 

3350 

(2014) 
- 3670 3700 4300 4500 >5250 >5250 

Eesti keele tasemeeksami 

(tasemed A2-C1) sooritanute 

osakaal, % 

Allikas: Haridus- ja 

Teadusministeerium  

 

51,5 

(2014) 

54 52,5 54 54 54 55 55 

                                                 

[1] RES sihttase ühtlustatud Keeleprogrammi sihttasemega 
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 Sihttase 

Indikaator Alg-tase 

Siht-

tase 

2015 

Tegelik 

2015 
2016 2017 2018 2019 2020 

Eesti keelt emakeelena mitte 

rääkivate ühiskonnaliikmete 

enesehinnangulise aktiivse 

eesti keele oskus (%) 

Allikas: Eesti Integratsiooni 

Monitooring (EIM)[2] 

36 

(2011) 
- 37 - 38 - 38 - 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks:  

 Eesti keele arengukava 2018-2024 koostamine;  

 Eesti keele terminoloogia andmebaaside arendamine ja täiendamine; 

 Eesti keelest erineva ema- või kodukeelega täiskasvanute keeleõppe võimaluste 

arendamine. 

2.13. Kodakondsuspoliitika ja lõimumine 

Eesmärk ja mõõdikud 

Eesti ühiskond on lõimunud ja sotsiaalselt sidus, erineva keele- ja kultuuritaustaga inimesed 

osalevad aktiivselt ühiskonnaelus ja jagavad demokraatlikke väärtusi. 

Olulised 2015 tegevused sihttasemete täitmiseks  

 2015. a toetas riik Rahvusringhäälingu uue venekeelse telekanali avamist, mis  

võimaldab venekeelsel rahvusgrupil saada suuremas mahus osa Eesti inforuumist ning 

seeläbi soodustab lõimumist ühiskonnas. Maksumus 2,53 miljonit eurot. 

 2015. a jõustunud kodakondsuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse 

muudatusega saavad määratlemata kodakondsusega vanemate Eestis sündinud lapsed 

automaatselt Eesti kodakondsuse. Alla 15-aastased lapsed, kelle mõlemad vanemad on 

määratlemata kodakondsusega ja kellel on õigus Eesti kodakondsusele, saavad  Eesti 

kodakondsuse, kui vanemad sellest ei loobu ühe aasta jooksul. Samuti lihtsustab  eesti 

keele eksami sooritamise tingimusi üle 65-aastastele Eesti kodakondsuse taotlejatele.  

 2015. a septembrist alates alustati A2-, B1- ja B2-taseme tasuta eesti keele kursuste 

pakkumist vähelõimunud elanikele, mis jätkuvad aastatel 2017-2020. Lisaks 

korraldatakse mitteformaalset keelepraktikat ja kultuuri tundmist toetavate keeleklubide 

tegevust, samuti sihtgrupi nõustamist Narvas ja Tallinnas ja teistes kohalikes 

omavalitsustes. Maksumus 87 971 eurot. 

 Toetati Eesti ühiskonna mitmekultuurilisust ja eri rahvuskultuure esindavate 

organisatsioonide jätkusuutlikku toimimist ja süsteemset arendamist ning eri keelelis-

kultuurilise taustaga inimeste omavahelisi praktilisi kontakte (maksumus  929 421 

eurot).  

2015. aastal hakkas Siseministeerium pakkuma uussisserändajatele (välismaalastele, 

kes on Eestis elanud vähem kui viis aastat) kohanemisprogrammi koolitusi, mille 

                                                 

[2] Integratsiooni monitooringut viiakse läbi iga kolme aasta tagant.  
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eesmärk on toetada uussisserändajate rändeprotsessi ja hilisemat lõimumist ning 

õpetada neile algtasemel eesti keelt.  

2016. a lõimumisvaldkonna olulisemad tegevused: 

 Eesti Rahvusringhääling jätkab ETV+ programmi väljaarendamist. Eriprojektina 

arendab ETV+ uusi teleformaate, sh venekeelsete kommentaaridega ka spordi 

suursündmuste ülekandeid.  Planeeritud eelarve 2016. aastal 4,39 miljonit eurot.  

 2016. a korraldatakse tasuta eesti keele õpet A2-B2 tasemel, samuti õppevõimalusi A1 

tasemel vähelõimunud püsielanikele, sh võimalust alustada keele õppimist  e-õppe 

keskkonnas Keeleklikk (www.keeleklikk.ee). Tööd alustavad 60 eesti keele- ja kultuuri 

tundmise klubi, mis pakuvad tugiõpet. Planeeritud eelarve 2016. aastal 1 108 498 eurot. 

 Toimuvad Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused 

1160 vähelõimunud püsielanikule ja uussisserändajale. Planeeritud eelarve 2016. aastal 

124 614 eurot. 

 2016. aastal  alustatakse ettevalmistavaid tegevusi eesti keelest erineva emakeelega 

inimeste teavitamiseks karjäärivõimalustest avalikus sektoris. Planeeritud eelarve 2016. 

aastal 50 000 eurot. 

 Toetatakse aktiivset ühiskondlikku osalust, igapäevaste kontaktide ja suhtluse teket 

ühiskonnas ning ühise kommunikatsiooniruumi tugevnemist toetavaid tegevusi. 

Planeeritud eelarve 2016. aastal 70 000 eurot. 

 Ettevalmistused erinevates Eesti piirkondades elavate ja eri keeleliskultuurilise taustaga 

inimeste, sh eesti ja muu emakeelega noorte omavahelisi koostöötegevuste, 

õpilasvahetuste ja kontaktide loomiseks. Maksumus 226 569 eurot. 

 Arendatakse ja viiakse ellu nõustamis- ja infosüsteemi teenused vähelõimunud 

inimeste, sh uussisserändajate informeerituse tõstmiseks. Maksumus 213 869 eurot. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege-
lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Määratlemata 
kodakondsusega isikute 
arv. 

Allikas: Politsei- ja 
piirivalveamet ( PPA) 

 

85 264 

(2015) 

89 700 85 264 87 000 86 000 - 83 000 82 000 

Tugeva ja keskmise 
riigiidentiteediga isikute 
osakaalu indeks teistest 
rahvustest isikute hulgas 

Allikas: Eesti ühiskonna 
integratsioonimonitooring 
(EIM)* 

36% 

47% 

(2015) 

 

- 

 

 

36% 

47% 

-  
37% 

49% 

-  -  
38% 

51% 

* Tulenevalt valdkondliku arengukava Lõimuv Eesti 2020 koostamise protsessile ja 2014. aasta planeeritule täpsustati 2015. 

aastal arengukava üldeesmärgi mõõdikut vastavalt 2014. ja 2015. aastal läbi viidud Eesti ühiskonna integratsiooni 

monitooringu tulemustele.  

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

http://www.keeleklikk.ee/
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 Eesti Rahvusringhäälingu venekeelse telekanali eriformaatide arendamine  ja 

kvaliteetse tegevuse tagamine.  

 Lõimumist toetavate meetmete, sh lõimumisprogrammi koostöö ja 

kommunikatsioonitegevuste rakendamine. Planeeritud eelarve 3,77 miljonit eurot.   

 Viiakse läbi teavituskampaania eesti keelest erineva emakeelega inimeste teavitamiseks 

karjäärivõimalustest avalikus sektoris,  tööandjaid teavitatakse võrdse kohtlemise 

olulisusest personalipoliitikas. Planeeritud eelarve 50 000 eurot. 

 Pakutakse erinevaid koostöötegevusi, sh eesti ja muu emakeelega noorte omavahelisi 

koostöötegevusi, õpilasvahetust ja kontaktide loomist eesmärgiga kaasata neid 

aktiivsesse ühiskonnaellu. Planeeritud eelarve 200 665 eurot. 

 Määratlemata kodakondsusega isikute arvu vähendamine Eesti ühiskonnas ja sellega 

seotud teavitustegevustele kaasa aitamine.  Planeeritud eelarve 75 000 eurot. 

 Ida-Virumaa kodanikuühenduste kaasamine poliitikakujundamisse ja 

otsustusprotsessidesse. Rakendatakse nõustamis- ja infosüsteemi teenust vähelõimunud 

inimeste, sh uussisserändajate informeerituse tõstmiseks, samuti koostööplatvormide 

arendamist Ida-Virumaal. Erinevates Eesti piirkondades elavate ja eri 

keeleliskultuurilise taustaga inimeste, sh eesti ja muu emakeelega noorte omavahelisi 

koostöötegevuste, õpilasvahetuste ja kontaktide loomise ellurakendamine eesmärgiga 

kaasata nad aktiivsesse ühiskonnaellu. Planeeritud eelarve 710 975 eurot.  

 Eestis tegutsevate eri keelelis-kultuurilise taustaga organisatsioonide toetamine. 

Planeeritud eelarve 2,57 miljonit eurot. 

 Arendatakse ja pakutakse nõustamis- ja infosüsteemi teenused vähelõimunud inimeste, 

sh uussisserändajate informeerituse tõstmiseks. Planeeritud eelarve 905 029 eurot. 

 Jätkatakse uussiserändajatele mõeldud kohanemisprogrammi elluviimist, sh tehakse 

kohanemiseks vajalikke analüüse ja viiakse läbi mõju-uuringuid, et tuvastada 

kohanemistakistusi, sh ühiskonna hoiakuid ning kuidas elluviidavad tegevused 

parandavad uussisserändajate olukorda. Samuti töötatakse välja tugivõrgustiku 

kontseptsioon ja infoplatvorm, millega tagatakse asjakohane teenusepakkumine, samuti 

võimalus registreeruda kohanemisprogrammi koolitustele. 

Valdkondliku arengukava puudutavad dokumendid on leitavad siit: 

http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus/valdkondlik-

arengukava-loimuv-eesti-2020  

2.14. Keskkond 

Eesmärk ja mõõdikud 

Vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele puhta ja looduslikult 

mitmekesise elukeskkonna tagamine. 

Olulised 2015 ja 2016.a tegevused sihttasemete täitmiseks  

 Mitmete oluliste liikide  (nt suur-rabakiili, kanakulli, kauni kuldkinga, viigerhülge, ida-

võsalille, suur-konnakotka, mudakonna, metsise, tedre) soodsa seisundi tagamiseks või 

ohjamiseks kinnitati 2015. a liigikaitse tegevuskavad.  

 Põlevkivi võimalikult keskkonnasäästliku ja majanduslikult efektiivse kasutamise 

tagamiseks koostati "Põlevkivi kasutamise riiklik arengukava 2016-2030" ja selle 

rakendusplaan.   

http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus/valdkondlik-arengukava-loimuv-eesti-2020
http://www.kul.ee/et/eesmargid-tegevused/kultuuriline-mitmekesisus/valdkondlik-arengukava-loimuv-eesti-2020
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 Ühtekuuluvusfondi meetme „Kaitsealuste liikide ja elupaikade säilitamine ning 

taastamine“ raames kinnitati mitmed määrused ja käskkirjad elupaikade taastamiseks ja 

looduskaitselisteks investeeringuteks.  

 Kliimamuutustega kohanemise ja kliimamuutuste leevendamise valdkondade paremaks 

suunamiseks alustati 2015. a "Kliimamuutuste mõjuga kohanemise arengukava aastani 

2030" ning „Kliimapoliitika põhialuste“ koostamist. 

 Jõgede, järvede ja rannikuvee ning mere seisundi parandamiseks, üleujutuste vastu 

võitlemiseks ning põllu- ja metsamaadelt ära kanduva sette ning toitainete kinni 

hoidmiseks koostati ning ajakohastati vesikondade veemajanduskavad, 

veemajanduskavade meetmeprogrammid ning üleujutusriski maandamiskava. 

 Võeti vastu määrused, millega määrati kindlaks vee erikasutusõiguse ja maavaravaru 

kaevandamisõiguse tasumäärad aastateks 2016–2025. Läbi viimisel on uuring „Eesti 

keskkonnakasutuse välismõjude rahasse hindamise analüüs“, mille tulemusena antakse 

2017. a lõpuks rahalised hinnangud tasustatud tegevuste negatiivsele mõjule Eestis.  

 Elanikele kvaliteetse joogivee ja reovee nõuetekohase kokku kogumise tagamiseks 

rahastati „Veemajanduse infrastruktuuri arendamise“ meetmest ühisveevärgi ja –

kanalisatsiooni projekte perioodil 2007 –2013 kokku 470 miljoni euro ulatuses ning 

perioodil 2014–2020 on projekte plaanis toetada 144 miljonit euro ulatuses.  

 Jäätmetekke vältimise ja korduskasutuse soodustamiseks valmis 27.03.2015 

keskkonnaministri määrus "Toetuse andmise tingimused meetme "Ettevõtete energia- 

ja ressursitõhusus" tegevuste "Jäätmete ringlussevõtu toetamine" ning "Jäätmete 

korduskasutuseks ettevalmistamise toetamine" jaoks avatud taotlemise korral". 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege-
lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reostusõnnetusele 
reageerimise suutlikkus 
merel 24 tunni jooksul, 
km² 

Allikas: Siseministeerium 

 

2,4 

(2014) 

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

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

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

 

18,4 

(2014) 

 

18,4 

 

18,5 
Vähemalt 18,5 

Reovee kogumise ja 
puhastamise osas nõuetele 
vastavate üle 2000 ie 
koormusega 
reoveekogumisalade 
osakaal, % 23 

 

82 

(2014) 

 

 

85 

 

 

87 

 

 

89 

 

 

91 

 

 

93 

 

 

97 

 

 

100 

                                                 

23 Mõõdik on asendatud. Varasem mõõdik "Üle 2000 inimekvivalendi reostuskoormusega reoveekogumisaladel 

nõuetekohaselt töötavate reoveepuhastite osakaal" iseloomustas vaid reoveepuhastite toimivust.  Uus mõõdik 

hõlmab ka reovee kokkukogumise aspekti ning see on tervikuna otsene riiklik kohustus tulenevalt EL 
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege-
lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

Kasvuhoonegaaside 
summaarne heitkogus 
kauplemissüsteemivälistes 
sektorites, mln tonni CO2 
ekvivalenti. 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

 

 

6,07 

(2014) 

 

 

 

5,62 

 

 

 

5,62 

 

 

6,37 

 

 

6,39 

 

 

6,42 

 

 

6,44 

 

 

6,47 

Tarbijate osakaal, kes saab 
ühisveevärgist nõuetele 
vastavat joogivett, % 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

97 

(2014) 
98 98 99 99 100 100 100 

Olmejäätmete 
ringlussevõtu osakaal 
olmejäätmete 
kogumassist, % 24 

Allikas: 
Keskkonnaministeerium 

35 

(2014) 
37 37 39 42 45 48 50 

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

Allikas: Eurostat 

0,41 

(2014) 
0,42 0,42 0,43 0,44 0,45 0,46 0,47 

Olulised tegevused 2017-2020 eesmärkide täitmiseks  

 Ohustatud kalaliikidele rajatakse karantiiniblokk RMK Põlula kalakasvatuskeskusesse. 

 Jätkatakse lõheliste rände võimaluste parandamise projektidega.  

 Välisõhu saaste vähendamiseks koostatakse saasteainete heitkoguste vähendamise 

programm (algab aastal 2018). 

 Kiirgusohutuse suurendamiseks reguleeritakse lisaks tehislikule kiirgusele ka 

looduslikku kiirgust, sh radioaktiivset gaasi radooni. 

 2017. a alustatakse suuremahuliste jääkreostuse likvideerimistöödega (Purtse jõgi, 

Kroodi oja). 

 Struktuurivahenditest toetatakse ettevõtete energia- ja ressursitõhususe tõstmist.  

                                                 

liitumislepingust ja asulareovee puhastamise direktiivist.  

24 Mõõdik on asendatud. „Olmejäätmete taaskasutamise osakaal kogu jäätmetekkes“ on asendatud mõõdikuga 

„Olmejäätmete ringlussevõtu osakaal olmejäätmete kogumassist“. Vastavalt jäätmeseadusele peab aastaks 2020 

ringlusse võetud olmejäätmete osakaal olema vähemalt 50% olmejäätmete kogumassist. 
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 Koostatakse maapõue strateegia, mille eesmärgiks on kasutada maapõue ja seal 

leiduvaid maavarasid Eesti ühiskonnale suurimat väärtust looval moel, arvestades 

sotsiaalmajanduslikke, julgeoleku, geoloogilisi ja keskkonnaalaseid aspekte. 

 Puhta joogivee tagamiseks ning keskkonda juhitava reovee nõuetekohaseks 

puhastamiseks jätkatakse veemajandustaristu projektide läbiviimist.  

 Keskkonnatasude süsteemi õiglasemaks ja lihtsamaks muutmiseks hinnatakse 

keskkonnatasude välismõjud.  

 Jäätmete ringlussevõtu ja taaskasutamise edendamiseks arendatakse kohalike 

omavalitsuste jäätmehooldust. 

 Keskkonnaministeeriumi valitsemisala arengukava puudutavad dokumendid on 

leitavad siit http://www.envir.ee/et/ministeerium-kontakt/ministeeriumi-tutvustus-ja-

struktuur/keskkonnaministeeriumi-arengukava-2015 . 

2.15. Põllumajandus ja kalandus 

Eesmärk ja mõõdikud 

Eestis on elujõuline konkurentsivõimelise põllu- ja kalamajandusega maapiirkond, mis tagab 

ohutu toidu ja tarbijate rahulolu. 

Olulised 2015. a ja 2016. a tegevused eesmärgi näitajate sihttasemete täitmiseks 

 Põllumajandustootjate osalemine kõrge kvaliteedi ja eriliste omadustega toiduainete 

kvaliteedikavades ning selle raames toodetud toodete propageerimine (2016. a 0,3 mln; 

MAK*). 

 Veiste karjatamine, vasikate paremad kasvutingimused, sigadele loomuomasem 

pidamiskeskkond, alternatiivsüsteemide rakendamine linnukasvatuses (õrrekanad, 

vabalt peetavad kanad) ning lamba-, kitse- ja hobusekasvatuse keskkonnasõbralik areng 

(toetust määratud 9,8 mln eurot; 2016. a eelarve 6,1 mln eurot; MAK*). 

 Põllumajandusettevõtjate investeeringud tootmise kaasajastamisse – meede edendab 

põllumajandussektoris majandustegevust, keskkonnahoidlikke tootmistavasid ning 

suurendab seejuures ka keskkonnasõbraliku energia tarnekindlust (toetust määratud 

51,4 mln eurot, 2016. a eelarve 22,5 mln eurot; MAK*). 

 Põllumajandus- ja erametsamaal maaparanduslikud tegevused ja maaparandussüsteemi 

teenindusteede ehitamine, rekonstrueerimine ja uuendamine  ning põllumajandus- ja 

erametsamaale tootmishoonetele juurdepääsuteede ehitus ja rekonstrueerimine (toetust 

määratud 6,8 mln eurot, 2016. a eelarve 8,9 mln eurot; MAK*). 

 Väikeste põllumajanduslike ettevõtjate ettevõtluse elavdamine (toetust määratud 9,4 

mln eurot, 2016. a eelarve 5 mln eurot; MAK*); 

 Põllumajandus- ja metsandussektoris tootjarühma või tootjaorganisatsiooni loomise ja 

arendamisega seotud tegevused (toetust määratud 0,5 mln eurot, 2016. a eelarve 0,9 mln 

eurot; MAK*). 

 Põllumajanduse, toidutootmise ja töötlemise ning metsanduse valdkondades 

jätkusuutlikkuse suurendamine ning innovatsiooni kiirendamine (innovatsiooniklastrite 

toetus; uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus; tegevuste 

toetamine, mis on seotud: transpordiga, investeeringutega seadmetesse ja ehitistesse, 

infotehnoloogiliste lahendustega; koostööprojekti juhtimise ja haldamisega (toetust 

määratud 4,6 mln eurot, 2016. a eelarve 2,2 mln eurot; MAK*). 

http://www.envir.ee/et/ministeerium-kontakt/ministeeriumi-tutvustus-ja-struktuur/keskkonnaministeeriumi-arengukava-2015
http://www.envir.ee/et/ministeerium-kontakt/ministeeriumi-tutvustus-ja-struktuur/keskkonnaministeeriumi-arengukava-2015
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 Toodete töötlemiseks ja turustamiseks vajalikesse seadmetesse tehtavad investeeringud, 

investeeringud ehitistesse ja uute töötlemisüksuste rajamisse (suurprojektid) (toetust 

määratud 14,4 mln eurot, 2016. a eelarve 32,5 mln eurot; MAK*). 

 Esmakordselt juhina alustavate alla 40 aastaste noorte põllumajandustootjate toetamine 

- toetust kasutatakse põllumajandusettevõtte äriplaani elluviimiseks (2016. a eelarve 4 

mln eurot; MAK*). 

 2015. a käivitati 2-aastase pilootprojektina teadusliku riskihindamise süsteemi 

väljatöötamise esimene etapp - hõlmab riskide hindamise alase kompetentsi arendamist 

ning püsiekspertiisi teenuse pakkumist. Maksumus 0,2 mln eurot. Kui pilootprojekt 

ennast õigustab, siis jätkatakse projektidega ka 2017. a. 

 2015. a lõppes üleriigiline toitumisuuring, mis korraldati koostöös 

Sotsiaalministeeriumi ja Euroopa Toiduohutusametiga – tulemused selguvad 2016. a 

jooksul. Oodatakse olulist sisendit toiduga seonduvate riskide hindamiseks ja seeläbi 

Eesti toiduohutuspoliitika mõjusat kavandamist ja rakendamist. 

 2015. a töötati välja mikroobide resistentsuse (AMR) vähendamise tegevuskava (sh 

veterinaarmeditsiinist tuleneva antibiootikumiresistentsuse vähendamiseks vajalike 

tegevuste väljaselgitamisega). 2016. a alustatakse AMR tegevuskava alusel 

teavitustegevust läbi loomakasvatuse pikaajalise programmi. Rahastus RITA 

teadustegevuse programmist. 

 2015. a telliti Eesti Maaülikoolilt aretustoetuse ühikumäärade analüüs, mille tulemusi 

kasutatakse uute aretustoetuste maksmise põhimõtete väljatöötamiseks. 

 Taimetervise valdkonnas sõlmiti Eesti Maaülikooliga püsiekspertiisileping 

valdkondliku teadmuspõhise sisendi hankimiseks. 

 Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse ning Taimekaitseseaduse muutmiseks 

vajalikud ettevalmistavad tööd.  

 Turuarendustoetustest toetatakse 2016. a 0,9 mln euro ulatuses erinevaid toidusektori 

teavitus- ja müügiedendusprojekte, tootekampaaniaid jm toidusektori turundustegevuse 

edendamise tegevusi (sh 0,2 mln eurot eraldatud välismessidel osalemiseks eesmärgiga 

toetada eksporti ja välisturgudele sisenemist). Vahendite allikas siseriiklik eelarve. 

 Tegevuskava Eesti Toit eesmärgiks on Eesti toidu tutvustamine ja propageerimine nii 

Eesti tarbijale kui ka meid külastavatele turistidele, samuti Eesti toidutoodete ekspordi 

edendamine (välisturgudest on 2016. a fookuses Soome, Saksamaa, Hiina ja Jaapan). 

0,25 mln eurost ca 180 000 eurot kasutatakse Eesti turul elluviidavate tegevuste jaoks 

ning üle 70 000  euro välisturgude projektidele.  

 Seoses välisturgudel toiduohutuse alaste kaubandustõkete ületamisega,  on lähiajal 

plaanis allkirjastada Hiina vastavate ametkondadega lepingud, millega luuakse 

võimalused Eesti piima- ja kalatoodete ekspordiks sealsele turule. 

 Jätkub Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (EL ÜPP) elluviimine – 

analüüsitakse sektori olukorda ning vajadusel kohandatakse toetusmeetmeid teavitades 

sellest Euroopa Komisjoni. 2015. a maksti põllumajandustootjatele otsetoetusi 

kogusummas 106,2 mln eurot (sh ühtset pindalatoetust 69,6 mln ning kliima- ja 

keskkonnatoetust 31,4 mln eurot). 2016. a. otsetoetuste eelarve 114,6 mln eurot). 

 Laste tervislike tarbimisharjumuste kujundamiseks jätkub „koolipiima” ja  

„koolipuuvilja ja -köögivilja kava”. 

 Mesindusprogramm 2013–2016 viimase aasta tegevuste elluviimine ja uue 

ettevalmistus järgnevaks kolmeks aastaks. 
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 Vastavalt „Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammile 2015–2019“ on taastuvate 

ressursside lisandväärtuse kasvu eesmärgil Maaeluministeerium koostöös teiste 

vastutavate ministeeriumitega välja töötamas biomajanduse strateegilist 

arengudokumenti.  

 EL ühise kalanduspoliitika elluviimise toetamiseks on loodud Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfond (EMKF). Fondi vahendite kasutamiseks on koostatud EMKF 2014–2020 

rakenduskava, mille raames suunatakse kalandussektorisse ja rannapiirkondade 

arengusse koos Eesti poolse kaasfinantseerimisega ligi 130 mln eurot. Jätkusuutliku 

kalapüügi arendamiseks on planeeritud ca 26 mln eurot, vesiviljeluse arendamiseks ca 

17 mln eurot, kalandusandmete kogumiseks ja järelevalve tõhustamiseks ca 14 mln 

eurot, rannapiirkondade arendamiseks 28 mln eurot, kalandustoodete töötlemise ja 

turustamise edendamiseks ca 32 mln eurot ning merenduspoliitikaks ca 3 mln eurot. 

 Võrreldes 2014. a langes kalatoodete eksport kardetust vähem (20%), kuna  suurenes 

külmutatud kilu ja  räime eksport Valgevenesse ja Ukrainasse samal ajal kui Venemaa 

turg oli Eesti toodangule suletud.  

 Euroopa Kalandusfondi (EKF) 2007–2013 (+2 aastat) vahendite abil on rahastatud 

mikroettevõtluse toetamiseks 147 projekti 2,1 mln euro ulatuses (töötlemine ja 

otseturustus), mille tulemusena on rannapiirkondade areng mitmekesistunud (nt tänu 

erinevate seadmete soetamisele on lisaks kalapüügile hakatud kala enam väärindama).  

 Euroopas esimestena alustati kalapüügiandmete elektroonset kogumist, mis võimaldab 

operatiivselt jälgida kalakvooti. Kalanduse infosüsteemi arendamisse panustati ca 0,5 

mln eurot koos riigieelarveliste vahenditega. 

 Alustati teaduspõhiseid põllumajanduslikke rakendusuuringuid ja arendustegevusi kuni 

aastani 2021 eesmärgiga tõhusamaks õigusloomeks, riiklikuks järelevalveks ja poliitika 

kujundamiseks (2015. a rahastati kokku 32  rakendusuuringut, 2016. aastal on alustatud 

18 projektiga ning plaanis on veel 5 projekti rahastamine).   

 2016. a osaletakse programmis „Valdkondliku teadus- ja arendustegevuse toetamine“ 

(RITA), mille raames esitati kolm valdkondadeülest teemaettepanekut: 

„Antibiootikumide ja taimekaitsevahendite kasutamise vähendamise võimalused 

toidutarneahelas“, „Põllu- ja metsamajanduse keskkonnakoormuse ja kliimamuutuste 

mõju mudeluuringud“ ja „Biomajanduse sektorites lisandväärtuse tõstmine ja toorme 

tõhusam kasutamine“. Projektid viiakse ellu koostöös Sotsiaalministeeriumi, 

Keskkonnaministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga. 

 Jätkati riiklikku sordiaretusprogrammi toetades 20 sordiaretusprojekti (2016. a eelarve 

0,6 mln eurot). 

 Jätkati põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumist ja säilitamist, kestab 

2020 aastani (2015. a eelarve 0,2 mln eurot, 2016. eelarve 0,3 mln eurot). 

 2015. a alustati koostöös OECD-ga Eesti innovatsioonipoliitika ja 

põllumajandusvaldkonna innovatsioonisüsteemist raporti koostamist. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege-
lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Netolisandväärtuse juurdekasv 
aastas keskmiselt tööjõu ühiku 
kohta1 (eelnenud aastaga 

 

-7,1% 
2,8 - 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 

2015 

Tege-
lik 

2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

võrreldes) põllumajanduses, %  

Allikas: FADN (2015 andmed IV 
kv 2016) 

(2014) 

Kalanduse lisandväärtus  töötaja 
kohta1 (EUR)  

Allikas: ESA (2015 andmed II kv 
2016) 

18 248  

(2014) 

21 

000 
- 

21  

000 

21 

100 

21 

100 

21 

150 

21 

200 

1 - sihttaset on langetatud; netolisandväärtus kujuneb sissetuleku ja kulutuste vahena. 2015. a langes põllumajandussaaduste 

tootjahinnaindeks 16% võrra enam kui  põllumajandussaaduste tootmise vahendite ostuhinnaindeks. Seega oli turult saadav 

sissetulek tagasihoidlikum, kuid kulutuste tase jäi 2014. a tasemele. 2016. a hinnaindeksite trend I kv andmete alusel sarnane 

2015. a, seega ei ole võimalik prognoosida kõrgemat netolisandväärtuse kasvu. 

Olulised tegevused 2017–2020 eesmärkide täitmiseks 

 Jätkatakse MAK 2014–2020 raames 2015–2016. a alustatud tegevuste elluviimist. 

 Rannakalanduse püügimahtude väärtuse suurendamine Euroopa Merendus- ja 

Kalandusfondi finantsvahendite abil. 

 EL ÜPP I samba jätkuv toetamine. Tulenevalt sektoripõhistest analüüsidest 

põllumajandustootmisega seotud toetuse rakendamine ja vajadusel muutmine (aiandus, 

piima, lihaveise ning lamba ja kitse sektorile) 2017. a algusest. 

 Biomajanduse strateegia väljatöötamine ja rakendamine, eesmärgiga tõhustada 

biomassi kasutamist. 

 Uue EL väetisemääruse normide üle võtmiseks ja täitmiseks vajalike meetmete 

rakendamine.  

 Jätkub teadusprogrammide rakendamine ning rahvusvahelises teaduskoostöös 

osalemine. 

 Uue Mesindusprogrammi rakendamine 2016.–2019. a, mille peamine eesmärk on 

mesindussektori arendamine, parandades mesindussaaduste tootmise ja turustamise 

tingimusi. 

 Eesti toidu tutvustamise ja müügiedenduse kava „Eesti toit 2015–2020“ jätkuv 

elluviimine.  

 Laste tervislike tarbimisharjumuste kujundamiseks rakendatakse jätkuvalt  

„koolipiima” ja  „koolipuuvilja ja -köögivilja kava”. 

Maaeluministeeriumi valitsemisala tegevusvaldkondade arengukavad: 

http://agri.ee/et/eesmargid-tegevused/valdkondlikud-arengukavad-ja-strateegiad 

Euroopa Merendus- ja Kalandusfond (EMKF) 2014–2020:  

http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-

2020 

Maaeluministeeriumi valitsemisala arengukava: http://www.agri.ee/et/ministeerium-

kontakt/arengukava  

  

http://agri.ee/et/eesmargid-tegevused/valdkondlikud-arengukavad-ja-strateegiad
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020
http://www.agri.ee/et/eesmargid-tegevused/euroopa-merendus-ja-kalandusfond-emkf-2014-2020
http://www.agri.ee/et/ministeerium-kontakt/arengukava
http://www.agri.ee/et/ministeerium-kontakt/arengukava
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2.16. Kodanikuühiskonna arendamine 

Eesmärk ja mõõdikud 

Teotahtelised kodanikuühendused ning ühiskondlikult aktiivsed elanikud. 

Olulised 2015. ja 2016. a tegevused sihttasemete täitmiseks  

Tulemusvaldkonna alaeesmärgis „kodanikuühenduste poliitika kujundamises osalemine on 

ühiskonnas loomulik ja väärtustatud“  

 2015. aastal valmis e-osaluskeskkondade kasutajakogemuse analüüs ja visioon selliste 

keskkondade arenguks. Eesmärgiks on vähendada või kaotada sarnaste funktsioonide 

pakkumist erinevates kanalites neid üheks tervikuks integreerides, mis on kasutajatele 

arusaadav ja mugav ning annab ka poliitikakujundajatele parema ülevaate osapoolte 

panusest. 

 2016. aasta kevadel valmis Eesti Koostöö Kogu ja Riigikogu koostöös valitsusvälise 

internetipõhise arutelukeskkonna platvorm rahvaalgatus.ee, kus saab iga kodanik 

tõstatada probleeme ja teha ettepanekuid elektroonilises keskkonnas. 

Alaeesmärgi „Kodanikuühenduste mõju ühiskondlike probleemide ennetamisele ja 

lahendamisele ning inimeste heaolu parandamisele on kasvanud sotsiaalse innovatsiooni, 

sotsiaalse ettevõtluse ja avalike teenuste osutamisega“ eesmärgiks on teha kodanikuühendustest 

võimekad ja mõjusad ühiskondlike probleemide ennetajad ja lahendajad. Selleks kasutatakse 

sotsiaalset innovatsiooni, sotsiaalset ettevõtlust ja/või avalike teenuste osutamist.  

 Valdkonna strateegilise partneri leidmiseks korraldati 2015. aasta algul konkurss, mille 

võitis MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik.  

 Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toel viis MTÜ Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik ellu 

vabatahtlike kaasamise arenguprogrammi, mille eesmärgiks oli tõsta sotsiaalvaldkonnas 

avalikke teenuseid osutavate vabaühenduste võimekust, kaasates selleks vabatahtlikke. 

Programmi tulemusel valmis 11 vabaühenduse arenguvajaduste analüüsiraportit koos 

soovitustega ning selgusid kaheksa vabaühenduse organisatsiooni hindamise 

tulemused. Samuti kaardistati vabaühenduste profiilid, ärisektori võimalikud partnerid, 

vabaühenduse vabatahtlike kaasamise ja juhtimise kava ning programmid.  

 Läbi viidi sotsiaalse ettevõtluse arenguprogramm, kus loodi kümme uut sotsiaalset 

ettevõtet kümnes maakonnas sotsiaalministeeriumi strateegilistes valdkondades. 

Loodud ettevõtted aitavad lahendada sotsiaalseid probleeme ja tõsta tööhõivet. 

Alaeesmärgi „Võimekad kodanikuühendused, kellel on piisavad ressursid arenguks ja 

mõjusaks tegutsemiseks“ raames töötas MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant 2015. aastal välja 

Vabatahtliku Sõbra märgi kontseptsiooni. Märgiga soovitakse tõsta ühenduste vabatahtliku 

tegevuse kvaliteeti. Taastati ka Eesti osalus Euroopa Vabatahtlike Keskuse (CEVi) tegevustes, 

mis annab ülevaate Euroopa vabatahtliku tegevuse kogemustest ja praktikatest, samuti 

võimaluse luua uusi koostöökontakte ja kaitsta vajadusel huvisid. 

 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 
2015 

Tege-
lik 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

Eesti kodanikuühiskonna 
üldine elujõulisus 

Allikas: vabaühenduste 
elujõulisuse indeks (USAID) 
(tulemused avaldatakse 

2,0 

(2013) 
2,0 

2,0 

(2014) 
2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 

http://www.rahvaalgatus.ee/
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 Sihttase 

Indikaator 
Alg-
tase 

Siht-
tase 
2015 

Tege-
lik 
2015 

2016 2017 2018 2019 2020 

eelneva aasta kohta) 

Kodanikuühenduste osakaal, 
kes saavad toetust kolmest või 
enamast rahastamisallikast 

Allikas: uuring 
„Kodanikualgatuse 
institutsionaliseerumine 
Eestis“ 

38% 

(2014) 

Uurin-

gut läbi 

ei viida 

Uurin-

gut läbi 

ei viida 

Uurin

-gut 

läbi 

ei 

viida 

40% 41% 43% 45% 

Vabatahtlikus tegevuses 
osalemise määr ja keskmine 
vabatahtliku tegevuse maht 

Allikas: uuring „Vabatahtlikus 
tegevuses osalemine Eestis“ 

31% / 

63 

tundi 

(2013) 

32%/6

8 tundi 

Tule-

mused 

selgu-

vad 

2017 

32%/ 

68 

tundi 

33%/ 

70 

tundi 

35%/ 

80 

tundi 

36% / 

90 

tundi 

36% / 

90 

tundi 

Olulised tegevused 2017–2020 eesmärkide täitmiseks  

 täpsemate statistiliste andmete kogumine vabaühenduste kohta läbi rahastajate 

võrgustiku, mis soodustab omavahelist koostööd ja korraldab rahastamisprotsesse; 

 E-demokraatia tagamiseks jätkatakse e-osalemise kanalite arendamist; 

 läbi rakkerühma jätkatakse sihtgruppide teavitatamist sotsiaalsest innovatsioonist ja 

sotsiaalsest ettevõtlusest; 

 jätkatakse MTÜ-des senisest enam vabatahtlike kaasamisega. 

Rohkem infot kodanikuühiskonna arengukava ja selle tegevuskava täitmisest leiab aadressilt 

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/kodanikuuhiskond.   

https://www.siseministeerium.ee/et/tegevusvaldkonnad/kodanikuuhiskond
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3. FISKAALRAAMISTIK 

Eelarvestrateegia ja selle fiskaalraamistik lähtub Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadisest 

majandusprognoosist, prognoosiga saab tutvuda Rahandusministeeriumi kodulehel25. 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 miinimumnõuete 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 valitsussektori26 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 pikaajalist mõju), maksimaalselt 

valdkonnapoliitikaid ja muude valitsussektori tasandite tegevust arvestavad ning kõiki 

rahastamisallikaid (lisaks maksutuludele ka EL toetusi, 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 osakaalu 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 

                                                 

25http://www.fin.ee/majandusprognoosid  
26 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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riigieelarvele. 

3.1.1. Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk 

Valitsus jätkab vastutsüklilise või neutraalse eelarvepoliitikaga ning keskpika perioodi 

eesmärgiks on valitsussektori eelarve struktuurne tasakaal või 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 tasakaalulisena võimaldab majandust stimuleerida ajal, mil majanduskasv on 

madal. 

Aastatel 2009-2011 oli Eesti valitsussektor struktuurses ülejäägis. Aastatel 2012-2013 pöördus 

see struktuurseks puudujäägiks, mille põhjuseks oli nominaalne puudujääk ning mida 

võimendas jõukohasest suuremaks paisunud majanduse maht (ehk SKP lõhe). Aastatel 2014-

2015 saavutati nominaalse ülejäägi abil taas struktuurne ülejääk. Struktuurne ülejääk püsib 

prognoosi kohaselt väiksemas mahus ka 2016. aastal.  Järgmisel aastal on eesmärgiks seatud 

struktuurse ülejäägi hoidmine tasemel 0,2% SKPst ning seejärel struktuurne eelarvetasakaal 

kuni 2020. aastani. 

Eesmärkide saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarvetasakaalu lähedale 

(puudujääk 0,1% SKPst) 2019. aastal ning ülejäägini (0,1% SKPst) 2020. 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 üldine maksukoormus 2015. aasta tasemel (ca 33,5% SKPst) ning 

vähendada tööjõuga seotud makse. 

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,2% SKPst. Perioodil 2016-2020 on maksukoormust 

vähendava mõjuga üldise ja pensionide täiendava maksuvaba tulu tõstmine ja sotsiaalmaksu 

määra langetamine 32%-le, tervise ja spordiga seotud kulude maksusoodustus, 

käibemaksukohuslaste registreerimise piirmäära tõstmine 40 000 eurole, samuti vähendab 

maksukoormust madalapalgaliste tagasimakse rakendamine. Tehniliselt on perioodil 2016–

2017 maksukoormust vähendava mõjuga kohustusliku kogumispensioni suuremad riigipoolsed 

sissemaksed omapoolsete maksetega jätkanuile. Maksukoormust suurendab eelkõige 

aktsiisimäärade (alkohol, tubakas, kütus) tõstmine ja käibemaksumäära tõus majutusteenustele 

9%-lt 14%-ni, samuti teekasutustasu kehtestamine raskeveokitele, pakendiaktsiisi muudatused 

ja välislähetustasu maksustamise põhimõtete muutmine. Kokkuvõttes püsib maksukoormus 

2015. aastaga võrreldaval tasemel, langedes 2020. aastaks 33,4%le SKPst. Tulevastest 

arengutest on täpsemalt juttu maksupoliitika, maksukoormuse ja maksukulude peatükis. 

3.2. Valitsussektori eelarvepositsioon 

2015. aastal püsis valitsussektori nominaalne eelarve ülejäägis, mis moodustas Statistikaameti 

esialgsete andmete kohaselt 0,4% SKPst ehk 91 mln eurot. Ülejäägis olid kõik valitsussektori 

tasandid – keskvalitsus ja sotsiaalkindlustusfondid 0,1% SKPst ning kohalikud omavalitsused 

0,2% SKPst. Nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuste ülejääk saavutati tänu 

prognoositust paremale maksulaekumisele eelkõige juriidilise ja füüsilise isiku tulumaksu ja 

sotsiaalmaksu osas ning ootustele alla jäänud investeeringute mahu tõttu. Keskvalitsuse 

ülejääki suurendas ka planeeritust väiksem pensionikulu. Sotsiaalkindlustusfondide tulem oli 

oodatust parem peamiselt prognoositust väiksemate aktiivsetele tööturumeetmetele kulunud 

vahendite tõttu. Valitsussektori struktuurne eelarvepositsioon oli eelmisel aastal ülejäägis 1% 

SKPst. 
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2016. aasta eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst. Peamiseks puudujäägi 

tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad kogu prognoosiperioodi 

jooksul prognoositavalt defitsiiti. Keskvalitsuse nominaalset puudujääki põhjustavad 

põlevkivisektori raskuste tõttu vähenevad dividenditulud ja keskkonnatasud. Puudujääki 

vähendavad pensionikulude prognoosi alandamine ning maksutulude kiirem kasv otseste 

maksude parema laekumise tulemusel. Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale jätkuvalt 

ülejäägis (2016. aastal 0,1% SKPst). 2017. aastal valitsussektori eelarvepositsioon paraneb 

veidi võrreldes kevadise majandusprognoosiga Vabariigi Valitsuses heakskiidetud tulu- ja 

kulumeetmete tulemusel, kuid puudujääk jääb siiski 0,5% tasemele SKPst. Meetmed avaldavad 

positiivset mõju ainult riigieelarve positsioonile, ülejäänud valitsussektori tasandid jäävad 

kevadprognoosi tasemele. Täpsem meetmete kirjeldus on toodud riigieelarve tulude, kulude ja 

maksumuudatuste osas. 2018. aastal on oodata valitsussektori eelarvepuudujäägi vähenemist 

0,2%ni SKPst ning 2019. ja 2020. aastal nominaalse eelarvepositsiooni paranemine jätkub. 

Tabel 1 Valitsussektori eelarvepositsiooni eesmärk aastatel 2015–2020 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Valitsussektori struktuurselt tasandatud 

eelarvepositsioon (% SKPst) 

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

Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon 

(% SKPst) 

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

Riigieelarve 0,1* -0,2 0,1 -0,4 0,0 0,1 

sh riiklik pensionikindlustus  -1,9 -1,6 -1,0 -0,8 -0,7 

Muu keskvalitsus  -0,1 -0,3 0,3 0,0 0,1 

Sotsiaalkindlustusfondid 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kohalikud omavalitsused 0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 

Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon 

(mln eurot) 

91 -83 -105 -51 -19 18 

Riigieelarve 21* -44 22 -103 1 16 

sh riiklik pensionikindlustus  -412 -371 -241 -204 -197 

Muu keskvalitsus  -29 -73 69 -4 18 

Sotsiaalkindlustusfondid 24 29 23 22 25 27 

Kohalikud omavalitsused 46 -38 -77 -40 -41 -42 

*Keskvalitsuse positsioon. Statistikaamet avaldab andmeid keskvalitsuse, sotsiaalkindlustusfondide ja kohalike omavalitsuste 

tasandi lõikes. 

Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium. 
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Joonis 1. Valitsussektori eelarvepositsioon 

 
Allikas: Eesti Statistikaamet, Rahandusministeerium. 

3.2.1. Valitsussektori eelarve tsükliliselt tasandatud positsioon 

Majanduse maksimaalselt soovitava kogutoodangu taseme (ehk potentsiaalse SKP27) 

hindamiseks kasutab Rahandusministeerium tootmisfunktsiooni meetodit. Tulenevalt 

potentsiaalse kasvu ja SKP lõhe28 hindamismetoodikate arengust võtsime alates käesolevast 

prognoosist kasutusele Euroopa Komisjoni ning EL liikmesriikide poolt ühtselt kokkulepitud 

arvutusmetoodika.29 Võrreldes varasema metoodikaga kasutatakse kogutootlikkuse tsüklilise 

komponendi hindamisel lisainfot tootmisvõimsuste rakendatuse kohta, mis võimaldab anda 

usaldusväärsemaid hinnanguid viimasel paaril aastal toimunud majandustsükli arengute kohta. 

Hinnangute kohaselt kasvas Eesti SKP majanduskriisi eel oluliselt kiiremini kui majanduses 

olevaid ressursse arvestades oleks kohane olnud, tekitades tasakaalustamatusi. Kriisieelsel 

perioodil võis Eesti majanduse jaoks pidada jõukohaseks ca 6% lähedast 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. Ülemäärase nõudluse tulemuseks oli jõukohasest 

kuni ligikaudu 15% võrra suuremaks paisunud majanduse maht (ehk SKP lõhe) 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 negatiivne SKP lõhe 2009. aastal 9%ni 

SKPst. Majandustsükli pöördudes ja pärast väga kiiret majanduse kriisist taastumist hakkas ka 

negatiivne SKP lõhe vähenema ning sulgus 2011. aasta lõpuks. 2015. aastal oli Eesti SKP lõhe 

nullilähedane ehk majandus toimis potentsiaalilähedasel tasemel. Kuna käesoleva aasta 

prognoositav majanduskasv on kesise välisnõudluse tõttu aeglustunud, siis jääb SKP tase ca 1% 

                                                 

27 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. 
28 SKP lõhe – (ingl.k output gap) erinevus tegeliku SKP taseme ja potentsiaalse SKP taseme vahel. 
29 European Commision, 2014. The Production Function Methodology for Calculating Potential Growth Rates & Output 
Gaps, Economic Papers 535, November 2014. 
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võrra allapoole potentsiaalset, kuid hakkab majanduskasvu kiirenedes taas sulguma. Aastatel 

2018-2020 on SKP lõhe taas nullilähedane. 

Kuna globaalne finantskriis ning selle järellainetused on olnud märgatavalt suuremad 

majanduse tavapärasest tsüklilisest volatiilsusest ning üldine nõudluskeskkond ei ole taastunud, 

kaotasid riigid kriisi käigus osa oma tootmispotentsiaalist. Samadel põhjustel on ka Eesti 

majanduse kasvupotentsiaal lähiaastatel kriisieelsest ligi kaks korda väiksem, jäädes 

prognoosiperioodil 2,8% lähedale. 

SKP lõhe alusel leitud hinnang30 Eesti valitsussektori eelarve tsükliliselt tasandatud positsiooni 

kohta näitab, et Eesti eelarvepoliitika on vastutsükliline aastatel 2015-2017. Eelarvepoliitika 

karmistus 2015. aastal, mil SKP tase oli potentsiaalsest kõrgemal ja lõdveneb aastatel 2016-

2017, mil SKP tase on potentsiaalsest madalam. Perioodil 2018-2020 on eelarvepoliitika 

neutraalne. 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 

vahendite kasutamise kasv ei peegeldu eelarvepositsiooni muutuses. Samas majanduskriisi ajal 

võimaldab see täiendavalt majandustegevust stimuleerida, mis on olemuselt vastutsükliline 

poliitikameede. 

Tabel 2 Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon (% SKPst) 

 2003–
2014 

2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

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

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

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

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

4.a Kapitali panus pot. kasvu (%) 2,2 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 

4.b Tööjõu panus pot. kasvu (%) -0,3 0,6 0,6 0,2 0,2 -0,1 -0,2 

4.c Tootlikkuse panus pot. kasvu (%) 1,3 1,2 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 

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

6. Tsükliline eelarve komponent - 0,0 -0,4 -0,3 -0,1 0,0 0,1 

7. Tsükliliselt tasandatud eelarvepositsioon 

(7)=(2)-(6) 

- 

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

8. Tsükliliselt tasandatud primaarne 

positsioon (8)=(7)+(3) 

- 

0,5 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,1 

9. Eelarvepoliitika positsioon - Vastu-

tsükl. 

Vastu-

tsükl. 

Vastu-

tsükl. 

Neutr. Neutr. Neutr. 

* - prognoos. 

 Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

 

 

 

 

                                                 

30 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 eel-

arvepositsiooni “moonutada”. Ühekordseteks ning ajutisteks meetmeteks nimetatakse neid 

eelarvele olulist mõju avaldavaid meetmeid, mis omavad tsükliga kohandatud eelarve-

positsioonile 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 2017. aastal struktuurne ülejääk 0,2% SKPst ning aastatel 

2018-2020 struktuurne tasakaal 0,0% SKPst. 

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

1. juunist 2009 kuni 31. detsembrini 2010 olid riigipoolsed kogumispensioni sissemaksed 

peatatud. 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 aastatel 

2014–2017 sissemakseid 3% + 6% süsteemi kohaselt. Kogumispensioni maksete taastamise ja 

kõrgema maksemääraga kaasnenud kulud võrreldes eelneva aastaga on toodud järgnevas 

tabelis. 

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 

-15

-12

-9

-6

-3

0

3

6

9

12

15

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

SKP lõhe (% pot. SKPst) Eesti majanduse reaalkasv Potentsiaalse SKP kasv



79 

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

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

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

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

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

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

Allikas: www.pensionikeskus.ee 

 Rahvusvaheliste heitmekvootide müügi tulud ja tuludega seotud investeeringute kulud. 

Heitmekvootide puhul on arvestatud vaid Kyoto kliimakokkuleppe alusel määratavate 

heitmekvootidega, mille kauplemisperiood kestis kuni 2012. aasta lõpuni. Tulud nende 

müügist laekusid perioodil 2010–2013 ja põhiosa investeeringutest jäi aastatesse 2011–

2015. 

 Kohalike omavalitsuste ühinemistoetused 

 Kohalike omavalitsuste ühinemist toetatakse aastatel 2017-2019 prognoositavas 

kogusummas 65 mln eurot. Antud haldusreformi kulud on ajutised, suuremamahulised 

ning pikas perspektiivis tulu tootvad. 

Tabel 4 Ühekordsed meetmed ja nende mõju 2015–2020  (mln eurot) 

 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Rahvusvaheliste heitmekvootide (AAU) kulud -63 -3 -1    

II pensionisamba 2+6 ja 3+6 maksed -55 -59 -63    

KOV ühinemistoetused   -14 -28 -23  

Kokku, mln eurot -119 -63 -77 -28 -23 0 

Kokku, % SKPst -0,6 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 

* - prognoos. 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Tabel 5 Struktuurselt tasandatud eelarvepositsioon aastatel 2015–2020 (% SKPst) 

  2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

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

2. Ühekordsed meetmed -0,6 -0,3 -0,3 -0,1 -0,1 0,0 

3. Struktuurselt tasandatud eelarvepositsioon 

(3)=(1)-(2) 1,0 0,3 0,2 0,0 0,0 0,0 

* - 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 1/331 

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 

 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Keskvalitsuse tulud (mln eur) 7 417 7 820 8 351 8 889 9 014 

Keskvalitsuse kulud (mln eur) 7 491 7 871 8 385 8 892 8 980 

Positsioon (mln  eur) -73 -51 -33 -3 34 

Positsioon (% SKPst) -0,3% -0,2% -0,1% 0,0% 0,1% 

* - prognoos. 

Allikas: Rahandusministeerium, Statistikaamet. 

3.3. Riigieelarve positsioon 

3.3.1. Riigieelarve tulud 

Perioodil 2017–2020 kasvab riigieelarve tulude maht koos edasiantavate tuludega keskmiselt 

5,1% aastas. Võrreldes 2016. aastaga suurenevad tulud 2020. aastaks 1,92 miljardi euro võrra 

10,7 miljardi euroni. Maksutulude osakaal tuludes jääb prognoosiperioodil sarnasele tasemele. 

Mittemaksuliste tulude muutust mõjutavad enim välisvahendite tulud, mis prognoosiperioodil 

                                                 

31 2016.a riigieelarve alusel. 
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alguses kasvavad, kuid lõpus vähenevad seoses käesoleva struktuurifondide eelarveperioodi 

lõppemisega.  

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

 
* - prognoos. 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet 

Maksutulud (ilma edasiantavate maksudeta) kasvavad eelarvestrateegia perioodil (2017–2020) 

keskmiselt 5,7% aastas. Maksutuludest moodustavad suurima osa sotsiaalmaksu, käibemaksu 

ning aktsiiside laekumised. Aastatel 2017–2020 kasvab sotsiaalmaksu laekumine aastas 

keskmiselt 4,9% ja 2020. aasta laekumiseks prognoositakse 3060 mln eurot. Laekumist tõstab 

eelkõige keskmise palga kasv, kuna hõive hakkab prognoosi kohaselt kahanema. 

Käibemaksu laekumine kasvab vaadeldaval perioodil keskmiselt 6,1% aastas ja 2020. aasta 

laekumiseks prognoositakse 2 550 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 enim majutusteenuste 

käibemaksumäära tõus 2017. aastal 9%lt 14%le ning iga-aastased aktsiisitõusud.  

Aktsiiside laekumine kasvab aastatel 2017–2020 keskmiselt 6,8% ja 2020. aasta laekumiseks 

prognoositakse 1 220 mln eurot. Kütuse-, alkoholi- ja tubakaaktsiisi määrade tõstmine 

suurendab prognoositavat laekumist.   

Joonis 5. 2016-2019 riigi eelarvestrateegias planeeritud tulude võrdlus eelneva riigi eelarvestrateegiaga 

(mln eurot) 

 
* - prognoos. 

Allikas: Rahandusministeerium. 
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Võrreldes eelmise riigi eelarvestrateegiaga suurenevad riigieelarve tulud aastatel 2016, 2018, 

2019. 2017. aastal on prognoositavad tulud väiksemad. Makromajanduslike näitajate 

halvenemisele vaatamata on suurendatud maksulaekumise prognoosi, prognoositav 

välisvahendite laekumise maht on vähenenud. 

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 2017–

2020 kõikidest mittemaksulistest tuludest ligi 3/4. Välisvahendite maht on suurim 2019. aastal 

(1210 mln eurot). Finantstulud sõltuvad eelkõige omanikutuludest, mida on vähendatud seoses 

AS Eesti Energia majandustulemuste prognoosi allapoole korrigeerimisega tulenevalt 

madalatest energiahindadest. Kaupade ja teenuste müük kasvab tänu heitmekvootide müügile 

stabiilselt kogu perioodi vältel. 

3.3.2. Riigieelarve kulud 

Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadise majandusprognoosi järgi kasvab Eesti majandus 

käesoleval aastal nominaalselt 4,1% ning aastatel 2017-2020 peaks iga-aastane nominaalne 

majanduskasv jääma 6% juurde. Prognoositav üldine majanduse käekäik avaldab mõju ka 

riigieelarve kuludele. See tähendab, et koos majandusega võib oodata perioodil 2017-2020 ka 

riigieelarve kulude suurenemist. Riigieelarve kulude maht peaks prognoosi kohaselt aastatel 

2016 ja 2017 kasvama 4-5% ning aastatel 2018-2020 veidi vähem ehk 3-4%.  Kirjeldatud 

arengud ehk riigieelarve kulude mahu aeglasem kasv võrreldes prognoositava noominaalse 

SKP kasvuga viib  riigieelarve kulude osakaalu vähenemisele Eesti majanduse kogumahust. 

Kui 2015. aastal moodustasid riigieelarve tegelikud kulutused 41,9% SKPst, siis 2020. aastaks 

langeb sama näitaja prognooside järgi 39,1%le (joonis 6).  

Nelja aasta ehk 2017-2020 kulude kogumaht kokku on prognoositult 40,1 mld eurot. Võrreldes 

eelmise perioodi riigi eelarvestrateegia (2016-2019 summas 37,8 mld eurot) kogumahuga on 

see 2,3 mld eurot ehk 5,8% suurem. 

Joonis 6. Riigieelarve kulud 2009-2020 (mln eurot)  

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

3.3.2.1. Kulud välistoetustest 

Kuivõrd SKP ja riigieelarve kogukulud kasvavad kiiremini kui välistoetuste maht (mis 
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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 2017-2020 keskmiselt 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 2007-2020 (mln eurot) 

 

Allikas: Rahandusministeerium.  

3.3.2.2. Investeeringud 

Valitsussektori investeeringud hõlmavad riigieelarve, kohalike omavalitsuste ja RKASi 

eelarvete vahendeid materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamiseks ja renoveerimiseks. 

Riigieelarve vahenditest investeeringute tegemiseks kasutatakse riigi (maksu)tulusid ning 

välisvahendeid (sh EL ja muid välistoetusi ning CO2 kvoodimüügi tulusid). Erinevalt 

Statistikaameti arvestusest ei ole investeeringutes arvesse võetud käibemaksu. Konkreetsem 

ülevaade CO2 kvoodimüügi tulude kavandatud kasutusest on esitatud Lisas 3. 
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Joonis 8. Valitsussektori investeeringud 

 
Allikas: Rahandusministeerium 

Investeeringute osakaal SKPst on alates 2011. aastast languses ning prognoosiperioodil on 

oodata sama trendi jätkumist, kuid iga-aastane dünaamika sõltub välisvahendite rakendamise 

suutlikkusest. Riigi eelarvestrateegia perioodil investeeritakse kokku 4,5 mld eurot, aastas 

keskmiselt 1 mld eurot, sh moodustavad riigieelarvelised vahendid 64% investeeringute 

kogumahust. Koos RKASi investeeringutega tõuseb riigi keskmine aastane 

investeerimisvõimekus 311 mln euroni, millest keskmiselt 70 mln eurot suunatakse hoonestatud 

kinnisvara investeeringuteks.  

 Riigi maksutuludest investeeritakse kokku 1 mld eurot, aastas keskmiselt 241 mln eurot, 

koos RKASi investeeringutega kasvab aastane keskmine maht 311 mln euroni. 

Prognoosiperioodil valmivad suurematest ehitusobjektidest Tallinna vangla, Eesti 

Rahva Muuseum, Tallinna uus kohtumaja, EL IT-Agentuur, Terviseameti hoone ja 

Rahvusringhäälingu uudistestuudio; 

 Välisvahenditest suunatakse investeeringuteks 1,9 mld eurot (keskmiselt 474 mln eurot 

aastas), mis moodustab valitsussektori investeeringutest 49%. Välisvahenditest 

mahukamad investeeringud on seotud gümnaasiumi- ja põhikoolivõrgu korrastamisega, 

veemajanduse infrastruktuuri ning raudteeliikluse arendamisega; 

 Kohalikud omavalitsused investeerivad prognoosi järgi 0,9 mld eurot perioodil 2017-

2020. Lisaks investeerivad KOV-de valitsussektorisse kuuluvad äriühingud, MTÜ-d ja 

SA-d omavahenditest keskmiselt 30 mln eurot aastas. Peamine osa rahast läheb 

kohalike teede parandamisse. Suurematest projektidest saab välja tuua Haabersti 

ristmiku, Tallinna Reidi tee, aga ka Tartu ringtee. 

3.3.2.2.1. Riigi kinnisvara investeeringud 

Riigi hoonetesse tehtavad investeeringud tehakse valdavalt RKAS-i eelarve kaudu, osaliselt ka 

riigituludest ja välisvahenditest. RKAS-i eelarve kaudu tehtavate investeeringute maht on ca 70 

mln aastas ja osakaal on 7% valitsussektori investeeringute mahust.  

Arvestuslik aastane objektiti otsustatav kinnisvara investeeringute maht on 70 mln eurot aastas. 

Aastatel 2016-2017 on valitsuses otsustud investeeringute maht olnud arvestuslikust mahust  

oluliselt kõrgem, mistõttu aastate 2018-2020 investeeringute maht on sellest madalam.  

Hoonestatud kinnisvarasse tehtavate investeeringute prognoos on esitatud joonisel 7.  
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Joonis 9. Hoonestatud kinnisvara investeeringute prognoos 2016-2020 

 

Otsustatud investeeringute maht sisaldab valdavalt riigiasutuste kasutuses ja omandis 

hooneid, kuid mitte ainult.  

Suuremad muud keskvalitsuse projektid, mis valmivad eelolevatel aastatel on EL IT-Agentuuri 

hoone (8,3 mln eurot), Ugala teater (12,3 mln eurot), Rahvusringhäälingu hoone (5,3 mln 

eurot), Arvo Pärdi keskus (6,5 mln eurot), Lilleküla staadion (5,0 mln), Nukuteatri hoovimaja 

(4,6 mln eurot).  

Suuremad otsustatud riigiasutuste investeeringud on Tallinna vangla (82,8 mln eurot), Eesti 

Rahva Muuseum (40,6 mln eurot), uus kohtumaja Tallinnas Lubja tänaval (35,4 mln eurot), 

Pärnu politsei ja päästeameti ühishoone (13,5 mln eurot), Terviseameti uus hoone Tallinnas 

Paldiski maanteel (7,8 mln eurot), Ajaloomuuseumi Maarjamäe kompleks (9,9 mln eurot), 

Presidendi kantselei esindushoone (5,4 mln eurot), Piusa kordon (4,5 mln eurot), Riigikontrolli 

büroohoone Toompeal (3,3 mln eurot), EL esindus Brüsselis (1,3 mln eurot).  

2016. aasta kevadel said ehitusotsuse 5 objekti, mis on valmis minema ehitushankesse: Moskva 

saatkonna hoone renoveerimine, Vändra päästekomando, Vastseliina päästekomando, 

Rüütelkonna hoone rekonstrueerimine riigi esindushooneks, Lennusadama haldushoone 

juurdepääsuteede ja kommunikatsioonidega.  

2016. aasta kevadel tehti projekteerimisotsus 3 objekti kohta: Kaunite Kunstide Kool, millega 

tuuakse  Tallinnas Pärnu maantee 59 valmivasse uude õppehoonesse G. Otsa nimeline 

muusikakool, Tallinna muusikakeskkool ja Tallinna balletikool, Kommunismiohvrite 

memoriaali projekteerimine Maarjamäele Tallinnas,  Riigikohtu hoone renoveerimine. Nende 

kolme objekti projekteerimise maksumus on esitatud joonisel 7 otsustatud investeeringu 

summas, projekti valmimisel tehtava ehitusotsuse prognoosmaksumused on jätkuotsusteks 

broneeritud summas.  

Lähtudes arvestuslikust keskmisest investeeringumahust 70 mln eurot aastas on otsustamiseks 

vaba mahtu 2017. aastal 0 mln, 2018. aastal 1,6 mln, 2019. aastal 25,0 mln ja 2020. aastal 42,7 

mln eurot.  

Arvestades, et valitsuse üheks prioriteediks on riigireformi läbiviimine ja sellega kaasnevalt 

riigiasutuste ümberpaigutamine võiks arvestada lähiaastatel maakonnakeskuste büroohoonete 

rekonstrueerimise mahuks ca 3-10 mln aastas, see võimaldaks korrastada riigi pinnakasutuse 

kahes kuni neljas maakonnakeskuses aastas. Büroohoonete puhul tuleb otsida 

2016 2017 2018 2019 2020

Otsustamiseks vaba 1 600 000 25 000 000 42 700 000

Jätkuotsusteks broneeritud 1 615 464 16 817 636 17 410 700 -

Otsustatud investeeringud 76 680 515 113 740 141 54 334 122 70 002 -

 -
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koostöövõimalusi erasektoriga. 2017. aasta eelarveprotsessis saab teha uusi otsuseid vaid 

äärmiselt kriitiliste investeeringute kohta ning ainult pinnakasutuse vähenemise ja 

kulude kokkuhoiuga seotud projektidel.  

Välisvahendite osakaal kinnisvara rahastamiseks on eeloleval perioodil marginaalne. EL 

struktuurivahenditest riigiasutuste hoonestatud kinnisvarasse investeeringuid planeeritud ei ole 

(v.a riigigümnaasiumid ja üksikud erandid).  

Arvestuslik investeerimismaht vajab üle hindamist. Senise arvestusliku mahu hindamisel on 

lähtutud vaid riigiasutuste investeeringuvajadustest, mille kohta on tulenevalt RKAS-i kaudu 

rahastamisest parem ülevaade ja mille puhul on arvestatud täiendava rahastamisega 

remondifondist. Praegune maht ei ole piisav kogu keskvalitsuse hoonete investeeringuteks (st 

lisaks riigiasutustele ka riigi sihtasutuste, avalik-õiguslike isikute jt kinnisvara rahastamiseks). 

Erinevad mahud ja investeerimise reeglid tuleb kehtestada neile riigiasutustele, kelle 

kinnisvaraportfelli rahastamine on kavandatud toimuma RKASi üürimudeli kaudu ja ülejäänud 

keskvalitsuse hoonetele. Muu keskvalitsuse hoonetel on vajalik eelnevalt koondada ülevaade 

kinnisvarast ja investeeringuvajadustest.  

Investeeringuvajaduse ümber hindamise käigus tuleb luua senisest suurem selgus 

kinnisvarainvesteeringuteks kasutada olevatest vahenditest ja nende kasutamisest. Lisaks 

valitsuses objektiti otsustatud investeeringutele ning välisvahenditest rahastatavatele 

investeeringutele on valitsemisalade eelarvetes valitsuses otsustamata 

kinnisvarainvesteeringuteks kasutatava raha maht32 aastatel 2016-2020 29,2 mln eurot, muude 

investeeringute maht (liigendamata, võib sisaldada ka kinnisvarainvesteeringuid) 47,4 mln 

eurot. Suurimad summad on eelarvetes Kultuuriministeeriumil (39,4 mln), Siseministeeriumil 

(11,6 mln) ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil (10,3 mln). Täiendavateks 

investeeringueraldisteks Riigikogus on planeeritud 31,9 mln. 

Korrastamist vajavad kinnisvarasse suunatavate vahendite otsustus- ja seireprotsessid, et tagada 

säästlik rahakasutus ja optimaalsed investeeringuotsused, tagasiside tehtud kulude mõjust. 

Vajalik on luua riigi kinnisvarakasutuse planeerimise ja optimeerimise regulatsioon (kõik 

tegevused on töös 2016.-2017. aastal). 

3.3.2.3. Tööjõu- ja majandamiskulud 

Riigiasutuste33 tööjõu-ja majandamiskuludeks planeeritakse 2017-2020. aastaks keskmiselt 

15,5 % riigieelarve kulude kogumahust ehk keskmiselt 1,6 miljardit eurot aastas, sh. 2017 aastal 

1,54 miljardit eurot, millest tuludest sõltuvate kulude arvelt (peamiselt välistoetused) 0,11 

miljardit eurot. 

2016. aastal kasvasid riigiasutuste tööjõu-ja majandamiskulu enim töötasude kasvuks 

sihtgruppidele eraldatud vahendite, tervishoiu- ja sotsiaalteenuste, Riigi Kinnisvara ASi 

rendimaksete ja remondifondi ning kaitseotstarbelise erivarustuse arvelt ning  Eesti Vabariigi 

100 aastapäeva ja Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumiseks ettevalmistamiseks eraldatud 

vahendite arvelt. 

2017 – 2020 on arvestatud 3% majandamiskulude kokkuhoiuga ja 2 % palgakasvuga 

konkreetsetele sihtgruppidele (õpetajad, kulutuuritöötajad, siseturvalisuse ning sotsiaal- ja 

hoolekande töötajad). 

                                                 

32 Ei sisalda Kaitseministeeriumi, looduskaitseliste maade soetusi, riigi maanteedesse tehtud investeeringuid, 

välisvahendid ja välisvahendite omafinantseeringud.  

33 Riigiasutused on riigiasutused ja nende allasutused ning põhiseaduslikud ja viimaste haldusala asutused. 
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Joonis 10. Riigieelarve tööjõu- ja majandamiskulud 2013-2020 (mln eurot). 

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

3.3.2.3.1. Tööjõukulud 

Valitsussektoris töötab 118 393 töötajat34, kes peaasjalikult jagunevad keskvalitsuse ja kohaliku 

omavalitsuse üksuste vahel. Kõige suurema töötajaskonnaga on kohaliku omavalitsuse 

üksused, kus töötab 62 338 töötajat, mis moodustab kogu valitsussektori töötajate arvust 

ligikaudu 53%. Keskvalitsuses töötab 55 303 töötajat, mis omakorda moodustab kogu 

valitsussektori töötajate arvust ligikaudu 47%. Ülejäänud 752 töötajat on hõivatud 

sotsiaalkindlustusfondides (Haigekassa, Töötukassa). 

Valitsussektori töötajate arv on 2015. aastal vähenenud 663 töötaja võrra ehk 0,6%. 
Töötajate arvu vähenemine on suurem olnud keskvalitsuses, kus töötajate arv on vähenenud 

510 töötaja võrra ehk 0,9%. Kohaliku omavalitsuste üksustes on töötajate arv vähenenud 165 

võrra ehk 0,3%.35 Sotsiaalkindlustusfondide töötajate arv on kasvanud 12 töötaja võrra ehk 

1,6%.  

Kui võrrelda valitsussektori töötajate arvu 2008. aastal (väljendab majanduskasvu tipphetke) ja 

2015. aastal, siis on töötajate arv sel perioodil vähenenud 2,4% ehk seitsme aasta jooksul 

keskmiselt 0,3% aastas. Suurim töötajate arvu vähenemine toimus 2010. aastal, pärast mida 

püsis töötajate arv stabiilsena kuni 2013. aastani. Uuesti hakkas töötajate arv kasvama 2014. 

aastal, kuid pöördus möödunud aastal taas langustrendi. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

34 Peatükis käsitletud läbivalt töötajate arvuna aasta keskmist täistööajale taandatud töötajate arvu. 

35 Töötajate arvu puhasmuutuse arvutamisel on maha arvestatud asutuste sektorivahetused: 1) SA Raplamaa Haigla 

võrgustus SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja liikus kohalike omavalitsuse üksuste alt keskvalitsuse alla (212 

töötajat). 2) Narva Lastekodu ja Tilsi Lastekodu anti maavalitsuste haldamiselt üle kohalikele omavalitsustele ja 

liikusid keskvalitsuse alt kohaliku omavalitsuse üksuste alla (53 töötajat). 
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Joonis 11. Valitsussektori töötajate arv on perioodil 2008-2015 vähenenud 2,4% ehk aastas keskmiselt 

0,3%. 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Kui vaadata kitsamalt keskvalitsuse tasandit (55 303 töötajat), siis seal moodustavad veidi enam 

kui poole töötajaskonnast riigieelarvelised asutused, kus töötab 31 435 töötajat. Sihtasutustes 

töötab 12 967 töötajat ja avalik-õiguslikes juriidilistes isikutes 9272 töötajat ehk siis vastavalt 

23% ja 17% keskvalitsuse töötajaskonnast. Ülejäänud 1630 töötajat ehk 3% on hõivatud 

äriühingutes ja mittetulundusühingutes. 

Keskvalitsuse tasandil on kõige enam töötajate arv 2015. aastal vähenenud äriühingutes ja 

mittetulundusühingutes ehk 6,7% (116 töötaja võrra). Suurim langus oli Riigi Kinnisvara ASis 

(113 töötaja võrra) ja AS Hoolekandeteenustes (51 töötaja võrra). Töötajate arv kasvas kõige 

enam AS-is Eesti Liinirongid (22 töötaja võrra).  

 

Avalik-õiguslike juriidiliste isikute töötajate arv vähenes 3,4% (314 töötaja võrra) ja suurim 

langus oli Tartu Ülikoolis (153 töötaja võrra), Eesti Rahvusraamatukogus (34 töötaja võrra) ja 

Eesti Maaülikoolis (33 töötaja võrra).  

 

Riigiasutustes vähenes töötajate arv 1,5% (486 töötaja võrra).36 Kõige suurem langus on 

toimunud Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas, kus töötajate arv on vähenenud 

eelkõige rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste arvelt (223 töötaja võrra) ning 

Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas (58 töötaja võrra).  

Sihtasutuste töötajate arv on kasvanud 5,7% ehk enam kui 700 töötaja võrra.37 Suurim kasv oli 

                                                 

36 Töötajate arvu puhasmuutuse arvutamisel on maha arvestatud asutuste sektorivahetused ja  juriidilise vormi 

muudatused: 1) Narva Lastekodu ja Tilsi Lastekodu anti maavalitsuste haldamiselt üle kohalikele omavalitsustele 

ja liikusid keskvalitsuse alt kohaliku omavalitsuse üksuste alla (53 töötajat). 2) Pärnu Muuseum ja Eesti 

Filharmoonia Kammerkoor korraldati hallatavatest asutustest ümber sihtasutusteks (78 töötajat).  
37 Töötajate arvu puhasmuutuse arvutamisel on maha arvestatud asutuste sektorivahetused ja  juriidilise vormi 

muudatused: 1) SA Raplamaa Haigla võrgustus SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglaga ja liikus kohalike omavalitsuse 

üksuste alt keskvalitsuse alla (212 töötajat). 2) Pärnu Muuseum ja Eesti Filharmoonia Kammerkoor korraldati 
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SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas (268 töötaja võrra), SA Innoves (123 töötaja võrra), SA Tartu 

Ülikooli Kliinikumis (85 töötaja võrra) ja SA Eesti Teadusagentuuris (61 töötaja võrra).  

Rahvastiku vähenemine ja vananemine toob endaga kaasa olukorra, kus järgneva viie aasta 

jooksul  väheneb tööealine elanikkond aasta jooksul keskmiselt 0,7% aastas. Valitsuse otsusega 

on seatud eesmärgiks hoida valitsussektori töötajate arvu suhe tööealisesse elanikkonda 2014. 

aasta tasemel (12%), mis tähendab seda, et töötajate arvu tuleb valitsussektoris vähendada 

keskmiselt 0,7% ehk umbes 700 töötaja võrra aastas. 2015. aastal vähenes valitsussektori 

töötajate arv 0,6% ja sellises ulatuses vähenemist on kindlasti osaliselt mõjutanud ka 

haldusaladele tehtud töötajate arvu vähendamise ülesanne.   

2015. aastal püsis valitsussektori hõive osakaal tööealisest elanikkonnast stabiilne, mis 

tähendab, et valitsussektori töötajate arv vähenes samas proportsioonis tööealise elanikkonna 

vähenemisega.  

Joonis 12. Valitsussektori hõive osakaal tööealisest elanikkonnast püsis 2015. aastal stabiilne. 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Valitsussektori tööjõukulu kasvas 2015. aastal võrreldes 2014. aastaga 7%.38 Kõige enam 

ehk 12% kasvas tööjõukulu sotsiaalkindlustusfondides, kus tööjõukulu on viimastel aastatel 

olnud jätkuvas kasvutrendis. Kohaliku omavalitsuse üksustes kasvas tööjõukulu 8% ja 

keskvalitsuses 7%.  

                                                 

hallatavatest asutustest ümber sihtasutusteks (78 töötajat).  

 

38 Tööjõukulud kõikidest allikatest, mitte ainult riigieelarvest.   
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Joonis 13. Valitsussektori tööjõukulu kasvas 2015. aastal 7%.   

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Keskvalitsuse sees kasvas tööjõukulu kõige enam sihtasutustes (14%) ning äriühingutes ja 

mittetulundusühingutes (15%). Avalik-õiguslike juriidiliste isikute tööjõukulud kasvasid 4% ja 

riigiasutuste tööjõukulud 5%. 

2015. aastal oli valitussektori tööjõukulu osakaal SKP-st 10,5% ja see suhtarv on viimased 3 

aastat püsinud kerges tõusutrendis. Selle tulemusena on vahepealsest langusfaasist välja jõutud 

ja kulutatakse ühiskonna ressursist sama suur osa valitsussektori töötajate tööjõukuluks 

nagu  2008. aastal.  

Valitsussektori, sh keskvalitsuse keskmise palga kasv oli 2015. aastal Eesti keskmise palga 

kasvust mõnevõrra kiirem ja palgapositsioon paranes kahe protsendipunkti võrra. Eesti 

keskmine palk tõusis 2015. aastal 6% ja valitsussektori keskmine palk 8%. Viimastel aastatel 

on valitsussektoris palgakasv olnud kiirem kui palgaturul tervikuna ja see on olnud õigustatud, 

kuna kriisi perioodil kaotasime oluliselt oma palgapositsiooni, kuid kui järgnevatel aastatel jääb 

valitsussektori palgakasv palgaturust endiselt kiiremaks, saab valitsussektorist palgakasvu 

vedaja, mis võib seada ohtu majanduse jätkusuutliku toimimise. Valitsussektori keskmise palga 

suhe Eesti keskmisesse palka on peaaegu jõudnud tagasi 2008. aasta tasemele  ja keskvalitsuse 

tasandil juba napilt ületamas 2008. aasta taset. 
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Joonis 14. Viimastel aastatel on valitsussektoris palgakasv olnud kiirem kui tööturul tervikuna. 

 

Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

Keskmise kuupalga suhe Eesti keskmisesse kuupalka on paranenud kõige enam sotsiaalse 

kaitse ja tervishoiu valdkonnas, samuti vaba aja ja kultuuri ning hariduse valdkonnas. Kõikidele 

eelnimetud valdkondadele eraldati 2015. aastal palgakasvuks vahendeid ka teistest suuremas 

mahus.39 Riigikaitse on ainus tegevusvaldkond, kus keskmine palk kasvas 2015. aastal 

aeglasemas tempos kui Eesti keskmine palk. 

Joonis 15. Keskmine palk on 2015. aastal kõige kiiremini kasvanud sotsiaalse kaitse ja tervishoiu 

valdkonnas.

                                                 

39 2015. aastal eraldati lisaks kesksele 3%-lisele palgafondi kasvule 1,5% lisavahendeid arstidele, kiirabitöötajatele, 

kultuuritöötajatele, õpetajatele , sotsiaalhoolekande ja siseturvalisuse valdkonna töötajatele.  
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Allikas: Rahandusministeeriumi saldoandmike infosüsteem 

2016. aastal üldiseks palgakasvuks täiendavaid vahendeid riigieelarvest ei eraldatud, 4% 

lisaraha eraldati õpetajatele, kultuuritöötajatele, sotsiaalhoolekande ja siseturvalisuse 

valdkonna töötajatele. See tähendab, et palgakasvud saavad enamuses asutustes toimuda vaid 

sisemiste ressursside arvelt. Arvestades valitsemise mahu (st töötajate arvu) vähendamise arvelt 

vabanevate personalikulude mahtu ja asutuste jõupingutusi lisavahendite suunamiseks 

personalikulude eelarvesse, võib siiski prognoosida käesolevaks aastaks palgakasvu turuga 

üsnagi sarnases tempos. Esmane analüüs asutustes 2016. a toimunud palgamuudatuste kohta 

valmib avaliku sektori palgauuringu raames käesoleva aasta augustikuuks, mille alusel on 

võimalik hinnata tegelikku palgakasvu kiirust ja kujundada ettepanekud 2017. a palgakasvuks. 

3.3.2.3.2. Majandamiskulud 

Riigiasutuste majandamiskulud on kuue aastaga kasvanud 39%. Suurimad kasvud on selle 

ajaga olnud: 117% kaitseotstarbelise- ja erivarustuse kuludes, 66% sotsiaalteenuste kuludes 

ning 43% kinnistukuludes. Suurima osakaalu majandamiskuludest, ehk 20% moodustavad 

sotsiaalteenuste kulud. Kõige vähem ehk 8% on kasvanud riigiasutuste administreerimis-, 

lähetus- ja koolituskulud ning kui vastavate kulude osakaal 2010. aastal oli 20% 

majandamiskuludest, siis 2015. aastaks oli osakaal vähenenud 15%le. Info- ja 

kommunikatsioonitehnoloogia kulude osakaal on püsinud läbi kuue aasta 6% juures ning on 

kasvanud sel perioodil 28%. Täpsema ülevaate majandamiskulude osakaaludest ja dünaamikast 

kuuel viimasel aastal annab allolev joonis.  

Joonis 16. Majandamiskulude (mln EUR) ja osakaalude (%) dünaamika 2010-2015. 

 

Riigi kinnisvara majandamiskulud  

Riigi kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud moodustavad 18% kõikidest 

majandamiskuludest, see proportsioon on püsinud aastate jooksul stabiilsena 16-18% vahel.  

Kinnisvarakulud on kasvanud võrreldes 2010. aastaga 43% seoses riigi kinnisvarareformi 

elluviimisega. Riigi kinnisvarareformi elluviimisega ja üürimudelile üleminekuga muutub 

kulustruktuur riigieelarves: märkimisväärselt tõusevad majandamiskuludes rendikulud RKAS-

ile ning samaaegselt vähenevad riigieelarvest tehtavate investeeringute kulud ja hoonete 

ülalpidamisega seotud personali- ja muud majandamiskulud. Investeeringud kajastuvad 

riigiasutuste eelarvetes kas üürina majandamiskuludes või põhiosa maksena ja intressina 

finantskuludes. Pikas perspektiivis toob üürimudeli kaudu rahastamine ja investeeringute 

tegemine RKAS-i eelarvest kaasa ülemineku stabiilsele kinnisvara rahastamisele üürimaksete 

kaudu, kus üürihind sisaldab kõiki kinnisvaraga seotud kulusid, sh tehtud investeeringute mõju 
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ja remondikulusid hoonete kvaliteedi hoidmiseks ja taastamiseks. Kui riigi vajadused oleksid 

stabiilsed, hooned oleksid heas korras ning rahastamine oleks piisav, siis toimuks riigi 

kinnisvarakulude rahastamine vaid üürimaksete kaudu.  

Riigiasutuste kinnisvarakulud 2015. aastal olid 129,2 mln eurot (kinnistute, hoonete ja ruumide 

majandamiskulud ja RKAS-le makstavad kapitalirendi intressid, koos käibemaksuga, ilma 

kapitalirendi põhiosa makseta ja investeeringuteta). 2016. aastal kinnisvarakulude prognoos oli 

2016. a riigieelarve koostamisel oli 134,5 mln eurot. 

Riigi kinnisvarakulud on kasvanud viimase kuue aastaga 44% võrra, mis on keskmiselt 7% 

aastas. 2020. aastaks prognoositud majandamiskulude maht on 256,3 miljonit eurot, mis teeb 

eeloleva RES perioodi 4 aasta kasvuks 121,7 mln eurot, mis on kokku 90%, keskmiselt 23% 

aastas. Arvestades sisse ka töös olevate jätkuotsust ootavate investeeringute valmimise mõju 

on kasvuks 129,0 mln eurot (2020. aasta võrreldes 2016. aastaga).  

Joonis 17. Riigiasutuste kinnisvarakulud 2010-2020 

 

Kulude tõusu põhjused on seotud peamiselt riigi kinnisvarareformi läbiviimisega ja 

üleminekuga uuele rahastamismudelile, mida iseloomustab rahastamise struktuurne muutus – 

majandamiskulude osakaalu suurenemine ja investeeringute osakaalu vähenemine: 

 Remondikulude kasv (41%, alloleval joonisel rohelisega) - kavandatud remondikulude 

kasv on stabiilsele rahastamisele ülemineku eelduseks, vähendab ühekordsete 

investeeringute vajadust tulevikus. RKAS-iga sõlmitud lepingutes on remondikasv 

2019. aastal ühekordselt 37,3 mln eurot, ning esindushoonetes (välissaatkonnad, 

põhiseaduslikud institutsioonid ja Riigikantseleid) 2,6 mln eurot. RKAS-i 

remondikomponendi kasv arvestab  kulude tõstmist praegu üleandmise järgselt 

rakendatavalt tasemelt 24 eurot/m²/aastas (1,5% ehitusmaksumusest aastas) tasemele 47 

eurot/m²/aastas (3% ehitusmaksumusest aastas) alates 2019. aastast. Samale tasemele 

on kavas tõsta remondikulud ka välisesinduste, põhiseaduslike institutsioonide ja 

Riigikantselei hoonetel, mille puhul ei ole ette nähtud RKAS-i üürimudelile üleminekut. 

RKAS-i remondikomponendi tõstmise mõju jätkub ka 2020. aastal (49,2 mln võrreldes 

2016. aastaga, 11,9 mln aastas võrreldes 2019. aastaga) ja 2021.-2022. aastal tulenevalt 

varade üleandmisel rakendatavast 2-aastasest üleminekuperioodist.  

 Investeeringud (29%, alloleval joonisel punasega) - RKAS-i kaudu tehtud otsustatud 

investeeringute netomõju (st arvestades ka lõppevate lepingute mõju)  on 26,5 mln, töös 
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olevate ja jätkuotsust ootavate projektide netomõju on 7,3 mln, lisanduvad 

riigigümnaasiumid 2,6 mln eurot (kõik summad 2020. aasta võrreldes 2016. aastaga).  

 RKAS-le hoonete üleandmise mõju (28%, joonisel kollasega) – 2015.-2016.a üle antud 

hoonete mõju 2,7 mln, järgnevatel aastatel kavandatud üleandmiste mõju arvestusega 

200 000 m² aastas 25,4 mln eurot (kõik summad 2020. aasta võrreldes 2016. aastaga). 

RKAS-le hoonete üleandmise mõju jätkub ka 2021.-2022. aastal tulenevalt varade 

üleandmisel rakendatavast 2-aastasest üleminekuperioodist. Riigi kinnisvarareformi 

elluviimise ja RKAS-i üürimudelile ülemineku järel lisanduvad majandamiskuludele 

üür (kapitalikulu vara võõrandamisel ja tagasirendil), remondikomponent (kokkulepitud 

tase 24 eurot/m²/aastas, tasemele 47 eurot/m²/aastas tõstmisega on arvestatud 

remondikulude kasvu juures), teenuste kulud (seni oma tööjõuga tehtud tegevustel nagu 

haldamine, heakord ja turvateenused asenduvad personalikulud majandamiskuludega, 

seni tegemata tegevuste või ebasüsteemselt tehtud tegevuste, nt tehnohooldus, kulud 

lisanduvad).  

 Muud tõusud ja langused sõlmitud lepingutes, sh teenuste hinnamuutus (3%, joonisel 

sinisega) – 3,9 mln eurot.  

Joonis 18. Riigiasutuste kinnisvara kavandatud majandamiskulude kasvu mõjurid (2020 vs 2016).  

 

3.3.2.4. Sotsiaal- ja tervishoiukulud 

Aastatel 2017-2020 on sotsiaal- ja tervishoiukulude osakaal riigieelarvest 47%-50%, sealhulgas 

sotsiaalkulud moodustavad riigieelarvest 34%-36% ja tervishoiukulud 12%-13%. Sotsiaal- ja 

tervishoiukulud ulatuvad 2020. aastal 5 218 mld euroni tõustes 788 mln eurot (17,7%) võrreldes 

2017. aastaga. 
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Joonis 19. Sotsiaal- ja tervishoiukulud 2009-2020  

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Sotsiaal- ja tervishoiukulud 2009-2020    

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Sotsiaal-ja 

tervishoiukulud 

(mld eurot) 

2 791 2 748 3 002 3 274 3 514 3 682 3 965 4 190 4 430 4 773 5 103 5 218 

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

Allikas: Rahandusministeerium. 

Suurim kululiik on pensionid (I ja II sammas) moodustades sotsiaal- ja tervishoiukuludest 

keskmiselt 49%. Võrreldes 2017. aastaga kasvavad pensionikulud 144 mln eurot (8,3 %), 

sealhulgas riikliku pensionikindlustuse kulud  133,9 mln eurot (8 %), eripensionid 10,3 mln 

eurot (18,5%). Pensionid kasvavad peamiselt pensioniindeksi tõusu ja saajate arvu suurenemise 

tõttu.  

Rahvapensionid ja pensionilisad vähenevad võrreldes 2017. aastaga 0,8 mln eurot (4,2%)   

seoses töövõimetuspensionäride liikumisega töövõime toetamise skeemi. 

Üks olulisemaid tegevusi perioodil 2015-2020 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.  

01.07.2016. kehtima hakkava Töövõimetoetuse seaduse alusel hakatakse välja maksma 

töövõimetoetust. 2017. aastast 1. jaanuarist hakkab Töötukassa uue metoodikaga hindama ka 

praeguseid töövõimetuspensionäre, kel saabub senine püsiva töövõime kaotuse tähtaeg. Sellega 

seoses tõuseb töövõimetoetuse eelarve 2020. aastaks 339,9 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 
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rakendumisega suurenevad 2020. aastaks ka järgmised eelarved: 

 erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks töötuna arvel olijate eest 35,4 mln eurot, 

2016. aasta eelarve 10,9 mln eurot; 

 erijuhtidel riigi poolt makstav sotsiaalmaks töövõimetuspensionäride ja osalise või 

puuduva töövõimega töötavate isikute eest 45,5 mln eurot, 2016. aasta eelarve 13,9 mln 

eurot. 

Tulenevalt sotsiaalmaksu laekumise kasvust suureneb ravikindlustuse eelarve eeloleva nelja 

aasta jooksul 210,9 mln eurot, 2016. aasta eelarve 1 mld eurot.   

Koalitsioonilepinguga otsustati langetada 01.01.2017. sotsiaalmaksumäär 0,5%  ja alates 

1.01.2018. 1% võrra. Vähendatud sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa kompenseeritakse 

Haigekassale riigieelarve muudest tuludest.  

Lisavahendeid suunatakse 2017-2020 perioodil ka muudele sotsiaalkuludele sh: 

 Peretoetuste eelarve, suureneb 2020. aastaks  266 mln euroni. Koalitsioonilepinguga 

otsustati tõsta lastetoetus 45 eurolt 60 eurole. Lapsetoetuse suurust muudetakse 

järgmiselt: 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. 2016. aasta eelarve on 194,9 mln eurot. 

 Vanemahüvitiste eelarve kasvab eeloleva nelja aasta jooksul 16,1 mln eurot (8,5 %) 

küündides 2020. aastaks 205 mln euroni. Kulude tõus on tingitud keskmise palga 

prognoosi suurenemisest ja alampalga tõusust. 

 Puuetega inimeste igakuulised toetused suurenevad 6,4 mln eurot saajate arvu kasvu 

tõttu (2016.a eelarve 63,8 mln eurot). Lisaks hakkab 01.01.2017. aastast kehtima sügava 

puudega laste vanemate hooldustoetus. 

 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 38,9 mln eurot aastas.  

Lisaks eeltoodud summadele osutavad ka kohalikud omavalitsused oma tulubaasi arvelt 

elanikele sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid. 

3.4. Muu keskvalitsuse positsioon 

Muu keskvalitsuse üksustest mõjutavad valitsussektori eelarvepositsiooni kõige rohkem suured 

haiglad (SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikum), ülikoolid (Tartu 

Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool) ning Riigi Kinnisvara AS tulenevalt nende tehtavatest 

investeeringutest. Muu keskvalitsuse asutuste kogumõju kõigub 0,3% SKPst puudujäägist kuni 

0,3% SKPst ülejäägini. 

3.4.1. Kohalike omavalitsuste eelarvepositsioon 

Kohaliku omavalitsuse üksused (213 üksust) täidavad olulist rolli avaliku sektori ülesannete 

täitmisel. Olenemata suurusest täidetakse samu ülesandeid. Üldvalitsemine hõlmab linna- ja 
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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 konsolideerimata tekkepõhiselt 2015. aastal 1670 mln euroni (sh 114 mln 

eurot kohustuste tasumine). Sellest 67% moodustasid tööjõu- ja majandamiskulud. 

Joonis 20. Kohaliku omavalitsuse üksuste põhitegevuse ja investeerimistegevuse väljaminekute jaotus 

valdkonniti 2015. aastal (mln eurot) 

 

Allikas: Rahandusministeerium 

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarved on iseseisvad ehk KOV-id otsustavad ise nende 

koostamise üle. Riigieelarvest edasikantavate 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 maksta õpetajatele töötasu, 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 keskkonnatasudest või  kaupade- ja teenuste müügist. 

Haridus; 719

Majandus (sh 
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Joonis 21. Kohaliku omavalitsuse üksuste sissetulekute jaotus 2015. aastal (mln eurot) 

 
Allikas: Rahandusministeerium. 

Kohaliku omavalitsuse üksused kohustusid 2015. aasta novembriks koostama eelarvestrateegia 

perioodiks 2016–2019. Strateegias on tulude ja kulude kavandamisel jäädud konservatiivseks. 

Näiteks tulumaksu eeldatakse sellel perioodil laekuvat kokku 95 mln eurot 

Rahandusministeeriumi prognoositust vähem. Tööjõukulusid planeeritakse kasvatada 

keskmiselt 3% aastas, mis jääb oluliselt alla prognoositavale riigi keskmise palga kasvule 

(keskmiselt 5% aastas). Majandamiskulude kasvuks arvestatakse keskmiselt 1% aastas. Palga- 

ja inflatsioonisurve tõttu võib eeldada kulude jooksvat ülespoole korrigeerimist. Ettevaatlikud 

on oldud ka investeeringute planeerimisega perioodiks 2016–2019. Keskmiselt planeeritakse 

investeeringuteks kasutada omavahendeid 160 mln eurot aastas, mis on 12 mln eurot aastas 

rohkem kui perioodil 2012–2015 keskmiselt. Konservatiivse planeerimise tulemusena jõutakse 

eeldatavalt alates 2018. aastast ülejääki. See annab neile varu vastaval eelarveaastal kulude 

kasvatamiseks. 

Väljaminekute tegevusvaldkonniti jaotust mõjutavad peaasjalikult muutused investeeringutes.  

Tabel 7. Kohaliku omavalitsuse üksuste väljaminekud (v.a finantseerimistehingud) valdkonniti40  kohaliku 

omavalitsuse üksuste eelarvestrateegiate kohaselt (mln eurot) 

Valdkond 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 

01 Üldised valitsussektori teenused 137 139 150 152 154 157 

02 Riigikaitse 0 0 0 0 0 0 

03 Avalik kord ja julgeolek 5 5 5 5 6 6 

04 Majandus 237 224 319 310 272 260 

05 Keskkonnakaitse 52 52 57 54 54 56 

06 Elamu- ja kommunaalmajandus 83 77 83 91 93 88 

07 Tervishoid 12 16 17 20 15 15 

08 Vabaaeg, kultuur ja religioon 208 205 208 221 215 210 

09 Haridus 664 721 755 771 766 772 

10 Sotsiaalne kaitse 123 130 137 144 148 152 

                                                 

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

Tulumaks; 846
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Valdkond 2014 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 

KOKKU 1 520 1 569 1 732 1 768 1 724 1 716 

* - prognoos. 

Allikas: Rahandusministeerium 

Kohaliku omavalitsuse üksuste ja nendest sõltuvate üksuste tekkepõhine ülejääk ulatus 2015. 

aastal 38 mln euroni. Ülejääk oli peamiselt tingitud sellest, et ollakse äraoodatavad välisabi 

meetmete osas. Rahandusministeerium prognoosib nende edaspidist defitsiiti jäämist seoses 

investeerimisaktiivsuse kasvuga. Selle katmiseks suurendatakse kohustusi. 

Jooksvalt on kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete ja eelarve täitmise andmetega võimalik 

tutvuda riigiraha rakenduses41. 

Tabel 8. Kohaliku omavalitsuse üksuste koondnäitajad, Rahandusministeeriumi prognoos (mln eurot)  

Tulu ja tasakaal 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Sissetulekud 1 598 1 646 1 711 1 801 1 877 1 940 

- Tulumaks 853 889 931 986 1 043 1 100 

- Maamaks 58 59 59 59 59 59 

- Tasandusfond 75 76 76 76 76 76 

Eelarvepositsioon  38 -38 -79 -41 -42 -43 

Eelarvepositsioon 
(% SKPst) 

0,2% -0,2% -0,3% -0,2% -0,2% -0,2% 

* - prognoos. 

Allikas: Rahandusministeerium 

3.4.2.  Sotsiaalkindlustusfondide eelarvepositsioon 

Sotsiaalkindlustusfondide sektorisse kuuluvad ravikindlustust pakkuv Haigekassa ja 

töötuskindlustust pakkuv Töötukassa. Riiklik pensionikindlustuse süsteem kuulub Eestis 

keskvalitsuse hulka. 

Tabel 9. Sotsiaalkindlustusfondide eelarvepositsioon aastatel 2015–2020 

 2015 2016  

eelarve 

2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Sotsiaalkindlustusfondid (mln 
eurot) 

24 31 
29 23 22 25 27 

Sotsiaalkindlustusfondid (% 
SKPst) 

0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

* 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. 

                                                 

41 http://riigiraha.fin.ee    

http://riigiraha.fin.ee/
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Joonis 22. Haigekassa kulude jaotus 2015. aastal 

 

Allikas: Haigekassa. 

2015. aastal oli Haigekassa eelarvepositsioon prognoositust suuremate kulude tõttu (peamiselt 

ajutise töövõimetushüvitise kulu) oodatust halvem (puudujääk 18 mln eurot). Käesoleval aastal 

on oodata 1 mln euro suuruse ülejäägi tekkimist. Kõige suuremas mahus, kuid kogukuludest 

veidi aeglasema kasvutempoga kasvab 2016. aastal kulu eriarstiabile, mis on ka kõige suurem 

kululiik. Kõik teised tervishoiuteenuste kulud (ennetamine, üldarstiabi, õendusabi, hambaravi) 

kasvavad kogukuludest kiiremini. Ajutise töövõimetushüvitise kulu kasvab võrreldes muude 

kuludega aeglasemalt. Aastatel 2017–2020 on oodata tasakaalulähedast eelarvepositsiooni, mis 

aastaks 2020 jõuab 5 mln euro suuruse puudujäägini. Prognoosimisel on lähtutud Riigieelarve 

seaduses kehtestatud positsioonieesmärgist. Arvestatud on ka sotsiaalmaksumäära 

vähendamisega 32,5%ni alates 01.01.2017 ning 32%ni alates 01.01.2018, mis Haigekassa jaoks 

kaetakse täies ulatuses riigieelarvest. 

Tabel 10. Haigekassa koondnäitajad aastatel 2012-2020 (mln eurot)** 

 201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

Tulud kokku 781,9 836,9 900,2 964,4 1 013,3 1 073,2 1 148,6 1 216,8 1 286,6 

  sh. sotsiaalmaks 776,9 829,7 893,8 958,6 
1 007,1 1 024,1 1 052,1 1 114,3 1 177,8 

  sh. eraldis 
riigieelarvest 

sotsiaalmaksu tulu 

vähenemise 
kompenseerimiseks  

     41,0 87,7 92,9 98,2 

Kulud kokku 780,9 838,4 916,7 982,9 1 012,5 
1 074,4 1 149,2 1 217,0 1 291,1 

Eelarvepositsioon 1,9 0,8 -16,5 -17,3 0,8 
-1,2 -0,6 -0,2 -4,5 

Eelarvepositsioon  

(% SKPst) 

0,0 0,0 -0,1 -0,1 0,0 -0,0 -0,0 -0,0 -0,0 

* prognoos 

** Aastate 2012-2015 eelarvepositsioon Rahandusministeeriumi saldoandmiku põhjal. Aastate 2016-2019 kulud vastavalt 

Riigieelarve seaduses sätestatud positsioonile ning Rahandusministeeriumi sotsiaalmaksu laekumise prognoosile. Aasta 2020 

kulud vastavalt Rahandusministeeriumi prognoosile. Aastate 2016-2020 tulude prognoos vastavalt Rahandusministeeriumi 

2015. aasta kevadisele majandusprognoosile.  
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Töötukassa kuludest moodustavad suurima osa töötuskindlustushüvitised. 2015. aastal sai 

nimetatud hüvitist pea kolm korda vähem inimesi kui 2009. aastal, mil saajate arv oli suurim. 

Töötuse vähenemine on siiski peatunud ning eelarvestrateegia perioodil püsib nii hüvitise 

saajate kui ka töötute koguarv stabiilsena. Hüvitiste kulude maht siiski kasvab, kuna 

väljamaksete suurus on seotud palgaga, mis prognoosiperioodil kasvab. 

Joonis 23. Töötukassa kulude jaotus 2015. aastal 

 

Allikas: Töötukassa. 

Töötukassa ülejääk 2015. aastal oli 44 mln eurot, mis on oluliselt väiksem 2014. aasta 

ülejäägist. Põhjuseks on töötuskindlustusmakse määra langetamine 3%lt 2,4%le ning hüvitiste 

kulude kasv. Oodatav ülejääk 2016. aastal on 29 mln eurot. Nagu eelmisel aastal, on ka 

käesoleval ning tulevastel aastatel eeldatud aktiivsete tööturumeetmete kulude katmist 

töötuskindlustusmaksetest. Samuti on eeldatud töövõimereformiga kaasnevaid täiendavaid 

kulusid. Samuti on eeldatud töövõimereformiga kaasnevaid täiendavaid kulusid. Järgnevate 

aastate Töötukassa oodatud ülejääk püsib stabiilsena praeguse taseme lähedal. 

Tabel 11. Töötukassa koondnäitajad aastatel 2012-2020 (mln eurot)*** 

 
2012 2013 2014 2015 

2016
* 

2017
* 

2018
* 

2019
* 

2020
* 

Tulud kokku 249,3 184,8 197,2 173,3 205,3 323,7 455,3 548,1 608,4 

 - 
töötuskindlustusmaks
e 

211,0 167,2 174,6 149,8 

159,0 168,2 179,2 188,2 199,2 

Kulud kokku 126,5 126,7 116,0 131,2 177,3 299,1 432,0 523,6 577,4 

 - hüvitised** 48,7 54,4 50,4 57,9 67,8 66,8 69,5 73,7 76,9 

Eelarvepositsioon 118,6 63,2 81,2 43,9 28,0 24,8 23,5 24,8 31,2 

Eelarvepositsioon (% 
SKPst) 

0,7 0,3 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

* prognoos 

** Töötuskindlustushüvitis, kindlustushüvitis koondamise korral ja tööandja maksejõuetuse hüvitis. 

*** Aastate 2012-2015 eelarvepositsioon Rahandusministeeriumi saldoandmiku alusel, samade aastate tulud ja kulud 

vastavalt Töötukassa majandusaasta aruannetele, 2016-2020 prognoos vastavalt Töötukassa kulude ning 

Rahandusministeeriumi tulude prognoosile. Tulenevalt sellest, et Töötukassa aruanded on kassapõhise arvestuspõhimõttega 
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ning Rahandusministeeriumi saldoandmik tekkepõhisega, ei anna tulude ja kulude vahe kokku eelarvepositsiooni aastatel 

2012-2015. 

3.5. 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 2014. aasta Eesti maksukoormus 32,2% SKPst, mis on Euroopa Liidu 

liikmesriikidega võrreldes üks madalamaid (vt joonis 25). Võrreldes Kesk- ja Ida-Euroopa 

riikidega on meist suurem maksukoormus Tšehhis, Horvaatias, Sloveenias ja Ungaris. 

Joonis 24. Maksukoormus Euroopa Liidus 2014. aastal (% SKPst) 

 
Allikas: Eurostat. 

2015. aasta maksukoormuseks kujunes 33,5% SKPst (vt joonis 26A). Maksukoormust 

suurendas finantssektori erakorralistelt dividendidelt tasutav tulumaks, samuti alkoholi ja 

maagaasi aktsiisi tõstmine ning erimärgistatud kütuse soodusaktsiisi kaotamine osades 

sektorites. Samuti jõustusid 2014. aasta lõpus ettevõtete kohustus esitada EMTAle koos 

käibedeklaratsiooniga tehinguinfo (KMD INF) ja ettevõtte sõiduauto sisendkäibemaksu maha-

arvamise 50% piirang, mis suurendasid 2015. aasta maksulaekumist. Maksukoormust vähendas 

tulumaksu määra langetamine 20%le, maksuvaba tulu tõstmine 1848 euroni aastas, pensionide 

täiendava maksuvaba tulu tõstmine 2640 euroni aastas ja tööstuskindlustusmakse määra 

langetamine 2,4%-ni. Maksukoormuse arvestusse lisandusid 2015. aastal Euroopa 

Statistikaameti soovitusel saastekvootide müügitulu, vedelkütusevaru varumakse ja 

Tagatisfondi osamaksed, mis tõstsid maksukoormust 0,2% võrra SKPst. 

Valitsuse eesmärk on hoida maksukoormus 2015. aasta tasemel (ca 33,5% SKPst), vähendades 

tööjõuga seotud makse. 

2016. aastal tõsteti alkoholi, tubaka ja kütuste aktsiise ning üldist ja pensionide täiendavat 

maksuvaba tulu. Tehniliselt on perioodil 2014–2017 maksukoormust vähendava mõjuga 

kohustusliku kogumispensioni suuremad riigipoolsed sissemaksed omapoolsete maksetega 

jätkanuile. Füüsilise isiku tulumaksust arvatakse alates 2017. aastast maha madalapalgaliste 

tagasimaksed. 2017. aasta maksumuudatused on tabelis 13. Aastatel 2017–2020 suurendavad 

maksukoormust alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi tõstmine ja käibemaksumäära tõus 9%-lt 

14%-ni majutusteenustele, samuti teekasutustasu kehtestamine raskeveokitele, pakendiaktsiisi 

muudatused ja välislähetustasu maksustamise põhimõtete muutmine. Maksukoormust 

vähendavad sotsiaalmaksu määra langetamine 32%le ja maksuvaba tulu tõstmine 205 eurole 

kuus, pensionide täiendava maksuvaba tulu tõstmine 271 euroni kuus 2020. aastaks, tervise 

erisoodustuse kehtestamine (2018) ja käibemaksukohuslaste registreerimise piirmäära tõstmine 

40 000 eurole (2018).  Allpool on kavandatavatest meetmetest lähemalt kirjutatud. Kokkuvõttes 

püsib maksukoormus 2015. aastaga võrreldaval tasemel jõudes 2020. aastaks 33,4%le SKPst. 
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3.5.1. Maksumuudatused 

Aus maksukeskkond – võrdne konkurents ja kohtlemine 

Üürituru korrastamiseks rakendatakse alates 1. jaanuarist 2016 üüritulu maksustamist 80% 

tulust ehk maksuvabaks jäetakse kuni 20% üüritulust, mida arvestataks remondi- ja 

korrashoiukuluna ning mille kohta kuludokumente esitama ei pea. Välislähetustasude 

maksustamise põhimõtete muutmine alates 1. jaanuarist 2017 suurendab välislähetuses olevate 

töötajate sotsiaalseid garantiisid. Kütuse reaalaja kontrollimeede vähendab maksuauku ja 

suurendab ausat konkurentsi kütuseturul. 

Käibemaksukohuslaste registreerimise piirmäära tõstmine 40 000 eurole 2018 aastal vähendab 

väikeettevõtete halduskoormust. 

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 ees-

märki 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 fikseeriti laste täiendav maksuvaba tulu 1 848 eurol aastas, piirati 

mahaarvatavaid koolituskulusid ja vähendati mahaarvamise ülempiiri 1920 eurolt 1200 euroni. 

Alates 1. jaanuarist 2017 tõstetakse majutusteenuse ning majutusteenuse koos hommikusöögiga 

käibemaksumäära 9%-lt 14%-le.  

Kasvusõbralikum maksustruktuur – tööjõu maksukoormuse vähendamine, tarbimise ja 

keskkonnakasutamise kõrgem maksustamine 

Tööjõu maksukoormust vähendab 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. Tervise ja 

spordiga seotud kulude maksusoodustus vähendab tööandjate maksukoormust. 

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%. Planeeritavad 
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pakendiaktsiisi muudatused ja teekasutustasu kehtestamine raskeveokitele suurendavad samuti 

keskkonnamaksude laekumist. 

 Joonis 25. Maksukoormuse areng Eestis (% SKPst) 

A. Maksukoormus     B. Maksulised tulud (%) 

     

Allikad: Rahandusministeerium, Eurostat. 

Võrreldes 2016. aastaga tõuseb tööjõumaksude42 osakaal maksulaekumisest 2020. aastaks 

prognoosi kohaselt 0,2% võrra 49,4%le. Tarbimismaksude43 osatähtsus maksulaekumises 

suureneb aktsiisimäärade tõstmise ning teekasutustasu kehtestamise ja pakendiaktsiisi 

muudatuse tõttu 2019. aastaks 0,8% võrra 43,8%ni ja langeb 2020. aastal 43,2%le. Kapitali-

maksude44 osakaal langeb 2020. aastaks 0,4% võrra 7,4%ni peamiselt riigiettevõtete 

dividendide kahanemise tõttu võrreldes 2016. aastaga.  (vt joonis 26B). 

Keskkonnamaksud45 on osa tarbimismaksudest. 2016. aastal moodustavad need 8,7% kõigist 

maksudest, ületades sellega Euroopa Liidu kaalutud keskmist (6,1% 2012. aastal). Saastetasude 

vähendamine aeglustab keskkonnamaksude kasvu, samas suurendab pakendiaktsiisi muudatus 

ja teekasutustasu kehtestamine laekumist ja keskkonnamaksude osakaal püsib 2020. aastal 

8,7%l. 

Tabel 12. 2017. aasta peamised maksupoliitilised muudatused46 

Maksumuudatused 
Jõustumine 

Mõju 2017 

mln € % SKPst 

1. Ehituses kasutatava metalli 
pöördmaksustamine 

1. juuli 2017 1,8 0,0 

2. Välislähetustasu maksustamise 
põhimõtete muutmine 

1. jaanuar 2017 5,5 0,0 

                                                 

42 ESA2010 metoodika kohaselt loetakse tööjõumaksude hulka: sotsiaalkindlustusmaksed, füüsilise isiku tulumaks 

palgatuludelt, füüsilise isiku tulumaks sotsiaalsiiretelt ja pensionidelt, füüsilise isiku tulumaks ettevõtlusega 

tegelemiselt. 

43 ESA2010 metoodika kohaselt loetakse tarbimismaksude hulka: käibemaks, tollimaks, aktsiisid, autode 

registreerimistasu, müügimaks, saastetasud, kalapüügiõiguse tasu, paadimaks, saastekvootide müügitulu, 

vedelkütusevaru varumakse ja Tagatisfondi osamaksed. 

44 ESA2010 metoodika kohaselt loetakse kapitalimaksude hulka: juriidilise isiku tulumaks, füüsilise isiku tulu-

maks kapitalitulult, hasartmängumaks, reklaamimaks, maamaks, raskeveokimaks, tegevuslubade ja litsentside 

riigilõiv, vee erikasutustasu, teede ja tänavate sulgemise maks, muud maksud ja tasud. 

45 Keskkonnamaksud jagunevad energia- (kütuse- ja elektriaktsiis, saastekvootide müügitulu, vedelkütusevaru 

varumakse), transpordi- (raskeveokimaks, autode registreerimistasu, paadimaks) ja saastemaksudeks (saastetasud, 

vee erikasutustasu, pakendiaktsiis, kalapüügiõiguse tasu). 

46 Tekkepõhine mõju võrreldes sellega, kui jääks kehtima Rahandusministeeriumi kevadprognoosi 2016 ajal 

seaduses kehtinud määrad/olukord. 
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(tööjõumaksude mõju) 

Allikas: Rahandusministeerium. 

Tabel 13. Eelarvepoliitiliste otsuste mõju valitsussektori tuludele 

 2015 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

mln 

eurot 
% SKPst % SKPst % SKPst % SKPst % SKPst % SKPst 

Valitussektori tulud  8179,7 40,0 40,4 39,7 39,2 39,4 38,8 

Valitsussektori tulud 
arvestades tulupoliitilisi 
meetmeid 

   40,2 39,5 39,5 39,0 

* - prognoos. 

Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium. 

3.5.2. Efektiivne maksumäär ja maksukiil 

Lisaks maksutulude osakaalule SKPs iseloomustab maksukoormuse suurust ka efektiivne 

maksumäär47 (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 riigiti erinev. 

Valitsuse eesmärk on hoida tööjõu efektiivne maksumäär 2015. aasta tasemel (ca 34%). 

Tööjõu efektiivne maksumäär (vt joonis 27A) 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, 2016) kahaneb näitaja 2016. aastaks 34,2%le. Kogumispensioni kõrgem maksemäär 

(2+6 ja 3+6 maksed) mõjutab näitajat perioodil 2014–2017. Tööjõu efektiivset maksumäära 

vähendavad sotsiaalmaksu määra langetamine (2017, 2018), maksuvaba tulu tõstmine (2017-

2019), madalapalgaliste tagasimakse (2017-2020) ning 2020. aastal püsib näitaja 2016. aastaga 

võrreldaval tasemel 34,3%. Tarbimise efektiivne maksumäär tõuseb seoses aktsiisitõusude ja 

teekasutustasu kehtestamise ning pakendiaktsiisi muudatustega samal ajal 27,2%-ni (vt 

joonis 27B). 

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. 

Üksiku lasteta 67% keskmisest palgast teeniva inimese maksukiil oli 2015. aastal 38,0% ning 

see langeb maksuvaba tulu tõstmise ja sotsiaalmaksu määra langetamise tulemusel 2020. 

aastaks 37,4%le (vt joonis 27C). Madalapalgaliste tagasimakse on suunatud madalama palgaga 

inimestele. 

                                                 

47 Vahel tõlgitakse ka tegeliku või keskmise maksumäärana. Eelistatud mõiste on siiski efektiivne maksumäär, mis 
omab võrreldes teistega täpsemat tähendust. 
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Abielus kahe lapsega paari, kus üks vanem teenib 100% keskmisest palgast, maksukiil (vt 

joonis 27D) sõltub oluliselt rohkem maksuvabast tulust (täiendavalt mittetöötava abikaasa ja 

teise lapse eest). Maksukiilu vähendavad pere puhul lapsetoetused, samuti vajaduspõhine pere-

toetus (mis antud peretüüpi ei puuduta, kuna on suunatud veelgi väiksema sissetulekuga 

peredele). Vanemahüvitist OECD metoodika järgi arvesse ei võeta. 2015. aasta 

maksumuudatused ja lastetoetuste tõus 45 eurole kuus esimese ja teise lapse eest vähendasid 

selle pere maksukiilu 2015. aastal 4,2% võrra 28,7%le. Sotsiaalmaksu määra langetamise ning 

maksuvaba tulu ja lastetoetuste tõstmise tulemusel langeb näitaja 2020. aastaks 28,3%le. 

Joonis 26. Efektiivne maksumäär (% maksubaasist) ja maksukiil (% tööjõukuludest) 

A. Tööjõu efektiivne maksumäär  B. Tarbimise efektiivne maksumäär 

   

 

 

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

kes teenib 67% töölise keskmisest vanem teenib 100% töölise keskmisest 

palgast*      palgast*  

 

 

* Rahandusministeeriumi kevadise prognoosi kohaselt on töölise keskmine brutopalk 2020. aastal 16 888 eurot aastas. 

Allikad: OECD Taxing Wages 2015, Tax Reforms in EU Member States 2015, Eurostat, Rahandusministeerium. 

3.5.3. Maksukulud 

Järgnevalt on kirjeldatud Eesti riigieelarves aastatel 2016–2017 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 
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lõpptarbimise määra ulatuses ka käibemaksu laekumist. Tulenevalt kaotatava tulu meetodi 

rakendamisest ei ole maksukulude väärtuste hindamisel arvestatud erinevate käitumuslike 

efektidega ning eelarvepiirangutega. 

Maksukulude väärtuste arvutamisel on oluline mõista, et iga üksikut maksukulu sätet on 

hinnatud eraldi, arvestamata eri sätete omavahelisi koosmõjusid, ning seetõttu ei ole maksu-

kulude 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. Käibemaksuseaduse48 (KMS) puhul võib nimetada maksukuludeks ehk 

olulisteks hälveteks eesmärgiks olevast maksusüsteemist sätteid, mille kaudu toetatakse 

soodsama maksumäära kaudu teatud kaupade või teenuste tarbimist. Tulumaksuseaduse49 

(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 seaduse50 (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. 

Tabel 14. Maksukulud riigieelarves aastatel 2016–201751  (mln €) 

Maksukulu 
Säte 

Valitsemis-
funktsioon52 

2016 2017 

     1. Käibemaksumäär 9% raamatutele, töövihikutele ja 

perioodika väljaannetele 

KMS §15 lg 2 

p 1 ja 3 
9 9,6 10,1 

2. Käibemaksumäär 9% ravimitele ja meditsiini-

seadmetele 

KMS §15 lg 2 

p 2 
7 48,8 51,3 

3. Käibemaksumäär 9% majutusteenustele KMS §15 lg 2 

p 4 
8 22,9 13,2 

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

5. Täiendav maksuvaba tulu alates teisest lapsest TMS §23¹ 10 26,9 27,5 

6. Täiendav maksuvaba tulu pensioni korral TMS §23² 10 159,9 161,4 

7. Täiendav maksuvaba tulu tööõnnetus- või 

kutsehaigushüvitise korral 
TMS §23³ 10 0,2 0,2 

8. Eluasemelaenu intresside mahaarvamine TMS §25 6 10,9 10,9 

9. Koolituskulude mahaarvamine TMS §26 9 13,2 8,7 

10. Kingitused ja annetused TMS §27 lg 1 8 0,9 0,9 

                                                 

48 Käibemaksuseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/125102012017.  
49 Tulumaksuseadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/129122012031.  
50 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus, https://www.riigiteataja.ee/akt/120122012004. 
51 Maksukulude hinnangud on arvutatud ainult nende sätete kohta, mis sisalduvad maksundusalastes õigusaktides 
seisuga 1.01.2016. 
52 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-
funktsioon52 

2016 2017 

11. Kindlustusmaksed ning pensionifondi osakute 

soetamine 
TMS §28 10 3,9 4,1 

12. FIE täiendav maksuvaba tulu põllumajandus-

saaduste või metsamaterjali võõrandamisel 
TMS §32 lg 4 4 2,4 2,4 

13. Väikeõlletootjate 50% aktsiisimäär ATKEAS §46 

lg 1 
4 0,3 0,3 

14. Eriotstarbelise diislikütuse soodsam aktsiisimäär 

põllumajanduses 

ATKEAS §66 

lg 7 
4 36,0 42,0 

15. Kalurite kütuseaktsiisivabastus ATKEAS §27 lg 

1 p 22² 
4 1,4 1,6 

16. Elektrienergia, mida kasutatakse keemilise 

reduktsiooni jaoks ning elektrolüütilistes, 

metallurgilistes ja mineraloogilistes protsessides 

ATKEAS §27 lg 

1 p24, 284 
4 0,5 0,5 

17. Elektrienergia ja kütus, mida kasutatakse elektri-

energia tootmiseks ning elektrienergia, mida kasuta-

takse elektrienergia tootmise suutlikkuse säilitamiseks 

ATKEAS §27 lg 

1 p282 
4 6,1 6,2 

18. Kütus, mida kasutatakse mineraloogilistes 

protsessides 

ATKEAS §27 lg 

1 P 282 4 0,5 0,5 

19. Maagaas, mida kasutatakse maagaasivõrgu töös 

hoidmiseks 

ATKEAS §27 lg 

1 P 286 
4 0,09 0,08 

KOKKU   346,9 344,5 

Allikas: Rahandusministeerium. 

2016. ja 2017. aasta riigieelarvete laekumist mõjutab 20 erinevat maksukulu sätet käibe-maksu-

seaduses, tulumaksuseaduses ning alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduses. Kokku 

moodustab peamiste maksukulude maht 2016. aastal 346,9 mln eurot ehk 1,6% 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 2016. aastal 71% kõikide kehtestatud maksukulude mahust. Aastal 

2017 vähenevad maksukulud 0,7% võrra 344,5 mln eurole. Järgmise aasta maksukulude mahtu 

vähendab majutusteenuse käibemaksu määra tõus 9%lt 14%le ning koolituskulude 

mahaarvamise piiramine nimetatud maksukulu mõju vähendab aga diislikütuse aktsiisimäära 

tõus, mis suurendab põllumajandusele lubatud soodustust.  

Maksukulu dünaamika analüüsiks valitsemisfunktsioonide53 kaupa on iga maksukulu sätte 

puhul määratletud valitsemisfunktsioon, millega iga konkreetne maksukulu säte on seotud. 

Tabelis 15 on näha, et maksukulude kaudu toetatakse aastatel 2016–2017 kümnest 

erinevast valitsemisfunktsioonist kuute (majandus; elamu- ja kommunaalmajandus; tervis-

hoid; vaba aeg, kultuur ja religioon; haridus; sotsiaalne kaitse). 2016. aastal moodustavad 

suurima osakaalu valitsemisfunktsioonid “sotsiaalne kaitse” (193,4 mln eurot ehk ca 55,7% 

maksukulude mahust), “tervishoid ” (48,8 mln eurot ehk 14,1%) ning “majandus” (47,3 mln 

eurot ehk 13,6%). Ülejäänud valitsemisfunktsioonide alla kuuluvate maksukulude mahud 

moodustavad 57,5 mln eurot ehk 16,6% maksukulude kogumahust. 

                                                 

53 Statistikaamet. (2008d). Valitsemisfunktsioonide klassifikaator. – [WWW] 

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=1129771&siteLanguage=ee. 

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=1129771&siteLanguage=ee
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Maksukulusid võib vaadata ka osatähtsusena vastava maksu laekumisest. Käibemaksu puhul 

moodustavad maksukulud (tabelis punktid 1–3) 2016. aastal 81 mln eurot ehk 4% käibemaksu 

kogulaekumisest. Riigieelarvesse laekuvast füüsilise isiku tulumaksust moodustavad vastavad 

maksukulud (tabelis punktid 4-12) 218 mln eurot ehk 65% ning aktsiise (tabelis punktid 12–19) jääb 

maksusoodustuste tõttu laekumata 37 mln eurot ehk 5% laekumisest. 

3.6. Valitsussektori võlakoormus ja reservid 

3.6.1. Valitsussektori võlakoormus 

Eesti eelarvepoliitika põhieesmärk iseseisvusaastate jooksul on olnud hoida valitsussektori eel-

arvepositsioon keskpikal perioodil tasakaalus ning võimaluse korral ülejäägiga, mis on oma-

korda väljendunud madalas võlakoormuse tasemes. 2015. aasta lõpus ulatus Eesti valitsus-

sektori võlg 9,7%ni SKPst, mis on võrreldes 2014. aastaga 0,7% SKPst madalam tase. Võla-

koormuse vähenemise põhjusteks olid eelkõige Euroopa Finantsstabiilsusfondi (EFSF)54 poolt 

väljastatud laenude mahu langus ning kohalike omavalitsuste võlakoormuse vähenemine. 

Valitsussektori 1 993 mln euro suurusest võlgnevusest moodustas keskvalitsuse panus koos 

EFSFi mõjuga 1 264 mln eurot55 ning kohalike omavalitsuste võlg 729 mln eurot, välisvõla 

osakaal oli koguvõlast 66% (vt tabel 16). Ilma EFSFi mõjuta, mis ulatus 2015. aastal 455 mln 

euroni, moodustas keskvalitsuse panus võlakoormusesse 810 mln eurot ehk 4,0% SKPst.  

Tabel 15. Valitsussektori võlakoormuse muutus 2014 ja 2015. aastal 

 31. detsember 2014 31. detsember 2015 Muutus 

mln eurot % SKPst mln eurot % SKPst % SKPst 

      Valitsussektor 2 070,4 10,4 1 992,7 9,7 -0,6 

Kodumaine võlg 697,3 3,5 667,9 3,3 -0,2 

Välisvõlg 1 373,1 6,9 1 324,8 6,5 -0,4 

Keskvalitsus56 1 420,3 7,1 1 362,4 6,7 -0,5 

Kodumaine võlg 230,6 1,2 201,0 1,0 -0,2 

Välisvõlg 1 189,7 6,0 1 161,4 5,7 -0,3 

Kohalikud omavalitsused 754,6 3,8 728,6 3,6 -0,2 

Kodumaine võlg 571,4 2,9 565,2 2,8 -0,1 

Välisvõlg 183,2 0,9 163,4 0,8 -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. 

2016. aastal väheneb valitsussektori võlakoormus 9,6%le SKPst. Võlakoormuse vähenemise 

põhjuseks on keskvalitsuse panuse vähenemine. Kohalike omavalitsuste võlakoormus püsib 

protsendina SKPst 2015. aasta tasemel. Prognoosi kohaselt suureneb valitsussektori võlg 2017 

ja 2018. aastal ning järgnevatel aastatel hakkab vähenema, moodustades prognoosiperioodi 

lõpuks 9,6% SKPst (vt tabel 17). Keskvalitsuse negatiivset rahavoogu rahastatakse reservide 

arvelt ning uute laenude võtmiseks tekib riigikassal otsene rahavoogudest lähtuv vajadus 2017. 

                                                 

54 Vastavalt valitsussektori võla arvestuse metoodikale kajastuvad alates Eesti liitumisest EFSFiga ka viimase poolt 
väljastatud laenud osaliselt Eesti võlakoormuses. 
55 Valitsussektori tasemel konsolideeritud number. 
56 Keskvalitsuse tasemel konsolideeritud number. 
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aastal. Ilma EFSFita väheneb keskvalitsuse panus võlakoormusesse protsendina SKPst 2019. 

aastast alates ning nominaalselt 2020. aastast alates. 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 3,6% lähedal. 

Tabel 16. Valitsussektori võlakoormus 2015–2020  (% SKPst) 

 2015 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 

1. Võlg kokku 9,7 9,6 10,4 10,6 10,2 9,6 

2. Muutus võlakoormuses  -0,6 -0,1 0,8 0,2 -0,3 -0,7 

Panused võlakoormuse muutusesse: (2=3-4+5+6)57 

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

4. Primaarne eelarvetasakaal 0,5 -0,3 -0,4 -0,1 0,0 0,1 

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) 
0,0 -0,1 0,9 0,6 0,2 -0,1 

Valitsussektori võla hinnanguline intressimäär (%) 0,9 0,9 1,0 0,8 0,8 0,8 

Muud asjakohased näitajad 

7. Likviidsed finantsvarad 9,3 7,9 7,5 7,2 6,9 6,8 

8. Võla amortisatsioon alates eelmise aasta lõpust58 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 

9. Netovõlg (9=1-7) 0,5 1,8 3,0 3,4 3,4 2,8 

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

11. Keskmine aegumistähtaeg59 (aastat) 5,2 4,3 3,6 3,1 2,7 2,2 

* - 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 puudu-

jäägi 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). 2015. aastal oli Eesti SFA 6,4 mln eurot ehk 0,03% SKPst (vt joonist 28B), mis tähendab, 

et võlakoormus langes vähem (78 mln eur) kui eelarveülejääk (84 mln eur), seega ülejääki 

kasutati nii võla vähendamiseks, kui ka reservide suurendamiseks. Sel aastal on SFA prognoosi 

kohaselt negatiivne, mis tähendab, et võlakoormus suureneb vähem kui eelarvepuudujäägi 

võrra, mis tuleneb sellest, et puudujäägi katmiseks kasutatakse reserve. Aastatel 2017-2019 on 

SFA positiivne, seetõttu, et võlg suureneb rohkem kui on valitsussektori puudujääk (ka laenude 

                                                 

57 Mõnel aastal ümardamisest tulenevalt võrdus ei kehti. 
58 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
59 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
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tagasimaksete, mida eelarve kuludes ei kajastata, suurenemise tõttu). 2020. aastal on SFA 

negatiivne, sest võlatase väheneb kiiremini kui eelarveülejääk. 

Joonis 27. Võlakoormuse areng  2006–2020 (% SKPst) 

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

erinevus (% SKPst) 

   

C. Keskvalitsuse60 võla tagasimaksed (mln eur) D. Keskvalitsuse61 võla keskmine intress (%) 

   

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet, Eurostat. 

  

                                                 

60 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
61 Keskvalitsus ilma sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikuteta. 
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3.6.2. Valitsussektori reservid ja netopositsioon 

Valitsussektori likviidsete finantsvarade62 maht oli 2015. aasta lõpus 1 900 mln eurot, mis 

moodustas 9,3% SKPst. Võrreldes 2014. aastaga vähenesid keskvalitsuse reservid, kuid 

kasvasid nii sotsiaalkindlustusfondide kui ka kohalike omavalitsuste reservid. Sel aastal on 

tulenevalt vajadusest finantseerida riigieelarve puudujääki ning finantseerimistehinguid ette 

näha reservide vähenemist. Kuni 2020. aasta lõpuni on ette näha reservide järk-järgulist 

vähenemist, kuna riigieelarve nominaalset puudujääki ning finantseerimistehinguid on kavas 

rahastada reservide arvelt. Samuti jääb reservide kasv SKP nominaalkasvule alla, mistõttu 

vähenevad valitsussektori likviidsed varad 2020. aasta lõpuks 6,8%ni SKPst. 

Valitsussektori võlakoormus ületas 2015. aastal mõnevõrra reservide mahtu ning netovõlg 

moodustas 0,5% SKPst (vt joonis 29). Prognoosi kohaselt vähenevad käesoleval aastal nii võla-

koormus kui ka reservid, kuid reservide maht väheneb esialgu rohkem. Kuna võlakoormus 

kasvab aastatel 2017-2018, mistõttu suureneb ka netovõlg 2019. aasta lõpuks 3,4%ni SKPst. 

Seejärel hakkab netovõlg vähenema ning jõuab 2020. aasta lõpuks prognoosi kohaselt 2,8%le 

SKPst. Ilma EFSFi mõjuta ületavad reservid 2016. aasta jooksul võlakoormust, kuid 

prognoosiperioodi järgnevatel aastatel enam mitte ning aastaks 2020 ulatub netovõlg ilma 

EFSF’i mõjuta 1,0%ni SKPst. 

 

Joonis 28. Valitsussektori likviidsed varad, võlakoormus ja netopositsioon 2006–2020 (% SKPst) 

 

Allikas: Rahandusministeerium, Eesti Statistikaamet. 

 

  

                                                 

62 Likviidseteks finantsvaradeks loetakse sularaha ja hoiuseid (ESA 2010 kood F.2); väärtpabereid 
(v.a aktsiad ja finantstuletisinstrumendid) (F.3); finantstuletisinstrumente (F.71); börsil noteeritud 
aktsiaid (F.511) ja investeerimisfondide osakuid (F.52).  
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KOKKUVÕTE 

Riigi eelarvestrateegia uuendamise aluseks on Rahandusministeeriumi 2016. 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 2016.  

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 tasakaal või ülejääk. Struktuurse eelarvepositsiooni planeerimine vähemalt 

tasakaalulisena aitab kaasa eelarve pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamisele.  

Tulenevalt riigieelarve seadusest on eesmärgiks vähemalt valitsussektori struktuurse 

eelarvepositsiooni tasakaal. Käesoleva eelarvestrateegia perioodi jooksul on eesmärgiks 

struktuurne ülejääk 2017. aastal 0,2% SKPst ning järgnevatel aastatel tasakaal. Eesmärgi 

saavutamisel jõutakse valitsussektori nominaalse eelarveülejäägini 2020. aastal, mis võimaldab 

alustada majanduskriisi ajal vähenenud reservide taastamisega. Eelarveaasta kestel hoidutakse 

positiivsete lisaeelarvete koostamisest, võimalik maksutulu ülelaekumine suunatakse 

reservidesse.   
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LISAD 

Lisa 1. Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadine majandusprognoos 

Viimastel kuudel on maailmamajanduse taastumine kõikuma löönud, peamiselt just arenevatel 

turgudel. Eurotsooni majanduskasv kiirenes 2015. aastal 1,6%ni, mis on viimase nelja aasta 

kiireim. Samas majandusaktiivsuse indikaatorid (PMI indeks) viitavad euroala kasvu 

mõningasele aeglustumisele selle aasta alguses. Majandususaldus Eesti ärisektoris on viimastel 

kuudel pisut paranenud ning eksporditellimused näitavad lähikvartalitel kasvu kiirenemise 

võimalust. Samas üldine majanduskonjunktuur püsib enamikes valdkondades endiselt 

suhteliselt nõrgana ning kasvuväljavaateid on allapoole korrigeeritud eelmise prognoosiga 

võrreldes. Eesti välisnõudlus oli 2015. aastal madalseisus ja meie kaubanduspartnerite import 

ei suurenenud. 2016. aastal välisnõudlus tugevneb ning selle kasv kiireneb 2,9%ni valdavalt 

Venemaa impordilanguse pidurdumise toel. 2017. aastal kasvab välisnõudlus 3,8%. 

Majanduskasv on viimastel aastatel olnud tarbimispõhine, tuginedes kiirel palgatulu kasvul. 

Majapidamiste ostujõudu on suurendanud juba teist aastat järjest langevad hinnad, seda 

peamiselt energia ja toiduainete hinnalanguse tõttu. Hõive näitajad paranevad jätkuvalt, kuigi 

osa sellest tuleneb 2014. aasta juulis rakendunud töötamise registri mõjust, mis on vähendanud 

mitteametlikku töötamist. Palgakasv on aeglustumas, kuid aeglasemalt, kui majanduskasv, 

mistõttu olid 2/3 tegevusalade kasumid languses. Madala nõudluse ning vabade 

tootmisvõimsuste tõttu püsib ettevõtete investeerimisaktiivsus madal. Käesoleva prognoosi 

eeldused on fikseeritud 2016. aasta märtsi alguse seisuga. 

Eesti sisemajanduse koguprodukt kasvab prognoosi põhistsenaariumi kohaselt 2016. aastal 

2% ja 2017. aastal 3%. Rahandusministeerium on käesoleva ja järgmise aasta majanduskasvu 

prognoose allapoole korrigeerinud, mille peapõhjuseks on Eesti jaoks oluliste 

kaubanduspartnerite – Soome ja Venemaa kasvuväljavaadete halvenemine. Ekspordi kasv 

taastub käesoleval aastal ja kiireneb järgnevatel aastatel järk-järguliselt ning kooskõlaliselt 

ekspordipartnerite majanduskasvuga. Peamiseks majanduskasvu vedajaks jääb 2016. aastal 

sisenõudlus, kuid ekspordi mõju peaks edaspidi suurenema. Aastatel 2019–2020 peaks Eesti 

majandus kasvama keskmiselt 3% aastas, tuginedes nii ekspordile kui ka sisenõudlusele. 

Sisenõudluse kasvu toetab ka 2016. aastal kõige rohkem eratarbimine, kuid selle kasvutempo 

aeglustub eelneva aastaga võrreldes. 2017. aastal peaks eratarbimise reaalkasv aeglustuma 

veelgi palgakasvu aeglustumise ja inflatsiooni kiirenemise tõttu, kuid edaspidi võib oodata 

tarbimise kasvutempo mõningast tõusu. Tarbimise kasvutempo aeglustumine on tingitud 

kasutatava tulu kasvu pidurdumisest. 2015. aastal toetas elanike ostujõudu lisaks kiirele 

brutopalgatulu kasvule ka maksuvaba tulu tõus, tulumaksumäära langetamine ning oluliselt 

kasvanud peretoetused. Lisaks jätkust mootorikütuste hinnalangus, mis võimaldas inimestel 

rohkem kulutada muudele kaupadele ja teenustele. Eesti elanike tarbimisjulgus võib olla 

viimase aasta jooksul veidi alanenud, millel on ilmselt aidanud kaasa igapäevaseks muutunud 

ärevad uudised migratsioonikriisi jätkumisest ja terrorirünnakutest. 2016. aastal aeglustub 

eratarbimise reaalkasv prognoosi kohaselt 3,4%ni ja 2017. aastal 2,5%ni. 

Investeeringute mahu kahanemine jätkus 2015. aastal kiirenevas tempos. 2015. aastal panustas 

langusesse ettevõtlussektor, samas suurenesid nii valitsemissektori kui ka kodumajapidamiste 

investeeringud. Valitsemissektori investeeringud pöördusid eelmisel aastal tõusule, kuid nende 

kolm korda väiksem osakaal koguinvesteeringutes ei suutnud koondtrendi pöörata. 

Ettevõtlussektori vähenevaid investeeringuid võis eelmisel aastal seletada erakordselt 

depressiivse väliskeskkonnaga, mis alates 2016. aastast peaks selgelt paranema. Valitsussektori 

investeeringute kasvu jätkumist toetab EL 2014-2020 programmperioodi vahendite 

kasutuselevõtmine. Eluasemeinvesteeringutel peaks olema tugevasti kasvuruumi seoses 

elamispinna kvaliteedi parandamise sooviga, mida saab takistada eelkõige 

majanduskonjunktuuri oluline halvenemine ja sellega seotud tagasilöögid tööturul. 2016. aastal 
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võiks investeeringute kasv ületada 2% ning mõne aasta jooksul kiireneda 5%ni, kuid selle 

eelduseks on praeguste kasvuprognooside täitumine Eesti ekspordipartnerite osas. 

Koos välisnõudluse tugevnemisega võib oodata kaupade ja teenuste ekspordi kasvule 

pöördumist 2016. aastal. Valdava osa välisnõudluse kasvu kiirenemisest moodustab Venemaa 

impordilanguse pidurdumine; teiste kaubanduspartnerite panus suureneb tagasihoidlikumas 

ulatuses. Eksport kasvab sel aastal 1,6%, mis saab olema väiksem kui välisnõudluse 

suurenemine. Tegu on globaalsete, Eesti majanduskeskkonnast sõltumatute ebasoodsate 

teguritega, mis mõjutasid oluliselt kaupade väljavedu ka eelmisel aastal. Alates 2017. aastast 

hakkab globaalne majandusaktiivsus paranema ning seeläbi toob kaasa ka kaubanduspartnerite 

kiirema majanduskasvu ning impordinõudluse tugevnemise. Ekspordi kasv kiireneb sarnases 

tempos välisnõudlusega, ulatudes 2017. aastal 3,8%ni ning 2018. aastal 4,5%ni. Impordi kasv 

kujuneb sel aastal ekspordiga võrreldes tunduvalt kiiremaks, kuna viimased kaks aastat 

vähenenud investeeringud peaksid ettevõtete ja valitsussektori toel taastuma. 

Pärast möödunud aastal saavutatud kõrgtaset hakkab jooksevkonto ülejääk järgnevatel aastatel 

vähenema. 2016. aastal alaneb ülejääk 0,6%ni SKPst ning on valdavalt seotud ettevõtete ja 

valitsussektori taastuvate investeeringutega. 

Madalate toorainehindade tõttu jääb tarbijahindade (THI) tõus 2016. aastal tagasihoidlikuks, 

ulatudes 0,3%ni. Seejärel kiireneb THI kasv 2017. aastal 2,7%ni ja 2018. aastal 2,9%ni. Kui 

selle aasta esimesel poolel veavad hinnalangust energiatooted, siis aasta teisel poolel hakkab 

energia komponendi negatiivne panus taanduma, tuues kaasa tarbijahindade tõusule 

pöördumise. Maksumeetmete mõju suureneb tänavu kütuse, alkoholi ja tubakatoodete 

aktsiisimäära tõstmise tulemusena. Teenuste hinnatõus jääb mõõdukaks, mida pidurdab 

alanenud kütusehindadega kaasnenud reisijateveo odavnemine ning ka tasuta kõrgharidus. 

2017. aastal kiireneb inflatsioon välistegurite (nafta ja toit) panuse järk-järgulise suurenemise, 

teenuste hinnatõusu kiirenemise ning täiendavate aktsiisitõusude tulemusena. Alates järgmisest 

aastast võib oodata nafta ülepakkumise järk-järgulist taandumist ja maailmamajanduse 

tugevnemist ning seeläbi ka toorainete kallinemist, mistõttu välistegurite mõju inflatsioonile 

edaspidi suureneb. Kaudsete maksude mõju THI-le on suurim 2017. aastal, kui see ulatub 

0,9%ni. 

Tööturu olukorra pingestumine jätkub ning palgasurved püsivad. Hõive kasvas eelmise aasta 

teisel poolel suvel oodatust kiiremini ning ulatus aasta kokkuvõttes 2,6%ni. Osaliselt oli hõive 

kasvu taga töötamise register, mis suurendas ametlikult töötavate inimeste arvu. 

Tagasihoidlikemate majandusarengute tulemusena pöördus hõivatute arv eelmise aasta lõpus 

siiski langusesse (maksuameti andmetel), mistõttu ootame käesoleval aastal tööpuuduse 

suurenemist 6,6%ni 2015. aasta 6,2%lt. Hõive määr on Eestis ajalooliselt kõrgeim (65,2%), 

mistõttu seab see piirid töötavate inimeste arvu edasisele kasvule. Seetõttu ootame hõivatute 

arvu vähenemist tööealise rahvastiku kahanemise tõttu. Seda kompenseerib osaliselt 

töövõimereformi rakendumine, mis aitab osalise töövõimega inimestel tööturule tagasi tulla, 

pakkudes neile erinevaid aktiveerimismeetmeid. Kuna võib arvata, et tööturule naasvate 

töövõimetuspensionäride oskused ei vasta tööturu vajadustele ning ettevõtete võimekus nende 

palkamiseks on esialgu madal, siis kaasneb reformiga esmajärjekorras tööpuuduse suurenemine 

alates 2017. aastast. Töövõimereformi positiivne mõju läbi täiendava hõivatute arvu suureneb 

järk-järgult. 

Keskmise palga kasvutempo ei ole vaatamata majanduskasvu aeglustumisele seni oluliselt 

muutunud ning kasv püsis 2015. aastal 6% juures. Palgakasv on kiirem keskmisest madalama 

palgaga harudes, samuti on aasta jooksul suurenenud palgaarengute erinevused sektorite vahel. 

Palgakasv on selgelt ületanud tootlikkuse kasvu ning mõjutanud ettevõtete 

hinnakonkurentsivõimet negatiivselt. Samas ei ole kahaneva rahvastiku ning püsiva 

palgakonkurentsi tõttu naaberriikidega, peamiselt Soomega, oodata palgasurvete olulist 

alanemist. Seetõttu eeldame, et käesoleval aastal palgakulude suhe SKPsse püsib praegusel 
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tasemel, kuid hakkab alanema pikemas perspektiivis, millele aitavad kaasa ka tööjõumaksude 

langetused. Reaalpalga kasv aeglustub käesoleval aastal nominaalpalgast kiiremini inflatsiooni 

taastumise tõttu. 

2016. aasta valitsussektori63 eelarvepuudujääk ulatub prognoosi kohaselt 0,4%ni SKPst. 

Peamiseks puudujäägi tekitajaks on keskvalitsus, kuid ka kohalikud omavalitsused jäävad kogu 

prognoosiperioodi jooksul prognoositavalt defitsiiti. Keskvalitsuse nominaalset puudujääki 

põhjustavad põlevkivisektori raskuste tõttu vähenevad dividenditulud ja keskkonnatasud. 

Puudujääki vähendavad pensionikulude prognoosi vähenemine ning maksutulude kiirem kasv 

otseste maksude parema laekumise tulemusel. Sotsiaalkindlustusfondid on tänu Töötukassale 

jätkuvalt ülejäägis (2016. aastal 0,1% SKPst). 2017. aastal suureneb valitsussektori 

eelarvepuudujääk 0,5%ni SKPst, kuna keskkonnatasude langus süveneb veelgi ning aeglustub 

ka maksutulude kasv. Samuti kahekordistub kohalike omavalitsuste prognoositav defitsiit 

tulenevalt valimistega kaasnevast investeerimismahtude kasvust. Järgnevatel aastatel on oodata 

valitsussektori eelarvepositsiooni pidevat paranemist ning jõudmist prognoosiperioodi lõpuks 

ehk 2020. aastaks 0,8%se ülejäägini SKPst. 

2016. aasta maksukoormuseks kujuneb 34,2% SKPst, mis on 0,7% võrra kõrgem kui aasta 

varem. Võrreldes 2015. aastaga kasvab kiiresti aktsiisitulu määrade tõstmise tõttu ning ka 

käibemaksu ja sotsiaalmaksu laekumise kasv ületab SKP kasvu, mida korrigeeriti allapoole 

eelmise prognoosiga võrreldes. Ekspordikeskse majandusstruktuuri puhul ei avaldu aeglustuv 

nominaalne majanduskasv üks-üheselt maksulaekumistes. Aastatel 2017–2020 vähendatakse 

maksumuudatustega tööjõumakse ja suurendatakse tarbimismakse, kokkuvõttes on 

maksukoormus sel perioodil keskmiselt 33,4% SKPst, langedes 2020. aastaks 33,3%le SKPst. 

Valitsussektori võlakoormus langes 2015. aasta lõpuks 9,7%ni SKPst, ilma Euroopa Finants-

stabiilsusfondi (edaspidi EFSF) mõjuta aga langes 7,5%le SKPst. Järgneval aastal 

valitsussektori võlakoormus protsendina SKPst suureneb, ulatudes 2017 aasta lõpuks prognoosi 

kohaselt 10,3%ni SKPst. Seejärel hakkab võlakoormus ülejäägis eelarvepositsiooni toel 

vähenema, jõudes prognoosiperioodi lõpuks 2020. aastal 8,8%ni SKPst. 

 2004-
2014 

2015 
2016
* 

2017
* 

2018
* 

2019
* 

2020
* 

Majanduse põhinäitajad (%) 

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

2. SKP nominaalkasv 8,3 2,5 4,1 5,9 6,3 6,0 5,7 

2a. SKP jooksevhindades (mld eurot)  20,5 21,3 22,6 24,0 25,4 26,9 

2b. RKP jooksevhindades (mld eurot)  20,0 20,8 22,0 23,4 24,8 26,2 

3. SKP deflaator 5,0 1,4 2,1 2,9 3,0 2,9 2,8 

4. Tarbijahinnaindeks 3,9 -0,5 0,3 2,7 2,9 2,8 2,8 

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

6. Tööhõive (15–74-aastased, tuhat) 619,0 640,9 635,2 634,8 633,2 631,8 631,7 

7. Tööhõive kasv 0,4 2,6 -0,9 -0,1 -0,3 -0,2 0,0 

8. Tööjõu tootlikkuse kasv (hõive järgi) 2,5 -1,5 2,9 3,1 3,5 3,2 2,9 

9. Töötuse määr 9,6 6,2 6,6 7,6 8,8 9,7 9,8 

10. Keskmine palk (eurot)  1 065 1 117 1 170 1 234 1 305 1 376 

                                                 

63 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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 2004-
2014 

2015 
2016
* 

2017
* 

2018
* 

2019
* 

2020
* 

11. Palga reaalkasv 4,1 6,5 4,5 2,0 2,5 2,9 2,6 

11a. Palga nominaalkasv 8,2 6,0 4,9 4,7 5,5 5,7 5,5 

12. Investeeringud koos varudega  

(% SKPst) 
29,8 24,6 25,6 26,0 26,2 26,5 26,9 

13. Kodumaine sääst (% SKPst) 24,8 26,5 26,2 26,5 26,8 26,8 26,8 

14. Jooksevkonto (% SKPst) -5,0 1,9 0,6 0,5 0,6 0,3 -0,1 

Kasvuallikad  

15. Eratarbimiskulutused  2,9 4,8 3,4 2,5 2,8 3,2 3,0 

16. Valitsussektori lõpptarbimiskulutused 2,6 2,1 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 

17. Kapitali kogumahutus põhivarasse 3,9 -4,5 2,4 4,4 4,7 5,0 5,0 

18. Varude muutus (% SKPst) 0,9 0,3 1,1 1,3 1,3 1,3 1,3 

19. Sisenõudlus 2,9 -0,7 3,7 3,0 3,0 3,2 3,0 

20. Kaupade ja teenuste eksport 9,2 -1,1 1,6 3,8 4,5 4,8 4,7 

21. Kaupade ja teenuste import 8,7 -1,8 3,7 3,8 4,3 5,0 5,0 

Panus SKP kasvu  

22. Sisemajanduse nõudlus (ilma varudeta) 2,8 1,8 2,7 2,7 2,9 3,2 3,1 

23. Varude muutus 0,3 -2,5 0,8 0,1 0,0 -0,1 -0,1 

24. Kaupade ja teenuste bilanss 0,1 0,5 -1,6 0,1 0,3 -0,1 -0,1 

Lisandväärtuse kasv  

25. Primaarsektor 3,9 14,1 -6,3 5,2 2,3 1,8 1,8 

26. Tööstus 3,6 -0,5 2,9 4,1 4,5 4,4 4,2 

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

28. Muud teenused 2,9 0,6 1,6 2,3 2,8 2,6 2,5 

* 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 05.04.2016. 
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Lisa 2. Riigi eelarvestrateegia 2017-2020 rahastamiskava valitsemisalade 

lõikes. 

  RES 2017 RES 2018 RES 2019 RES 2020 

2 % kultuuritöötajate, sisejulgeoleku, 

sotsiaaltöötajate ja õpetajate palgakasv  

-9 000 000 -9 000 000 -9 000 000 -9 000 000 

Riiklik kaasfinantseerimine -82 152 174 -85 008 001 -87 172 650 -73 527 083 

Üleriigiline IKT kulude reserv -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 -10 000 000 

Hoonestatud kinnisvaraga seotud kulud -1 766 825 -45 888 855 -138 440 218 -164 822 221 

Osa 1. RIIGIKOGU          

Kululaed -22 805 412 -22 823 479 -27 884 237 -23 099 411 

Piirmääraga kululaed -11 430 418 -11 223 162 -14 784 374 -11 164 870 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-11 374 994 -11 600 317 -13 099 863 -11 934 541 

Osa 2. VABARIIGI PRESIDENDI 

KANTSELEI 

        

Kululaed -4 284 600 -4 284 730 -4 285 335 -4 285 872 

Piirmääraga kululaed -4 011 733 -4 011 733 -4 011 733 -4 011 733 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-272 867 -272 997 -273 602 -274 139 

Osa 3. RIIGIKONTROLL         

Kululaed -5 581 873 -5 464 995 -5 473 655 -5 469 430 

Piirmääraga kululaed -4 992 914 -4 873 337 -4 873 196 -4 873 196 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-588 959 -591 658 -600 459 -596 234 

Osa 4. ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI         

Kululaed -2 223 282 -2 223 669 -2 223 884 -2 224 086 

Piirmääraga kululaed -2 086 804 -2 086 785 -2 086 644 -2 086 644 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-136 478 -136 884 -137 240 -137 442 

Osa 5. RIIGIKOHUS          

Kululaed -5 448 472 -5 434 922 -5 442 593 -5 508 639 

Piirmääraga kululaed -3 299 647 -3 283 619 -3 283 603 -3 308 603 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-2 148 825 -2 151 303 -2 158 990 -2 200 036 

Jagu 1. RIIGIKANTSELEI haldusala          

Kululaed -44 323 280 -48 631 214 -8 818 002 -7 971 903 

Piirmääraga kululaed -44 275 135 -48 583 069 -8 769 857 -7 923 758 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-48 145 -48 145 -48 145 -48 145 

Jagu 2. HARIDUS- JA 

TEADUSMINISTEERIUMI valitsemisala  

        

   sh Vabariigi Valitsuse toetusfond 

(hariduskuludeks) 

-236 695 669 -235 527 959 -233 154 217 -231 153 034 
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  RES 2017 RES 2018 RES 2019 RES 2020 

   sh Vabariigi Valitsuse toetusfond 

(huvitegevuseks) 

-5 700 000 -14 250 000 -14 250 000 -14 250 000 

Kululaed -425 166 967 -426 919 075 -429 432 304 -431 538 214 

Piirmääraga kululaed -411 143 915 -418 785 242 -421 171 639 -423 172 822 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-14 023 052 -8 133 833 -8 260 665 -8 365 392 

Jagu 3. JUSTIITSMINISTEERIUMI 

valitsemisala  

        

Kululaed -126 558 385 -126 591 079 -126 772 031 -126 977 280 

Piirmääraga kululaed -123 006 223 -110 003 396 -109 967 755 -109 967 755 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-3 552 162 -16 587 683 -16 804 276 -17 009 525 

Jagu 4. KAITSEMINISTEERIUMI 

valitsemisala  

        

Kululaed -471 520 689 -492 292 938 -517 023 593 -543 260 094 

Piirmääraga kululaed -455 017 593 -474 588 203 -498 114 519 -523 104 778 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-16 503 096 -17 704 735 -18 909 074 -20 155 316 

Jagu 5. KESKKONNAMINISTEERIUMI 

valitsemisala  

        

 sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (jäätmehoid) -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 -2 200 000 

Kululaed -50 930 132 -50 923 932 -50 916 932 -50 909 932 

Piirmääraga kululaed -49 801 932 -49 801 932 -49 801 932 -49 801 932 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-1 128 200 -1 122 000 -1 115 000 -1 108 000 

Jagu 6. KULTUURIMINISTEERIUMI 

valitsemisala 

        

Kululaed -194 158 193 -188 472 646 -188 689 871 -190 711 032 

Piirmääraga kululaed -161 984 192 -154 567 833 -152 749 595 -152 749 595 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-32 174 001 -33 904 813 -35 940 276 -37 961 437 

Jagu 7. MAJANDUS - JA 

KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI 

valitsemisala  

        

   sh Vabariigi Valitsuse toetusfond (avalikult 

kasutatavate kohalike teede hoid) 

-29 312 500 -29 312 500 -29 312 500 -29 312 500 

Kululaed -361 117 041 -371 565 170 -391 444 340 -391 383 626 

Piirmääraga kululaed -361 108 308 -371 559 979 -391 439 979 -391 379 979 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-8 733 -5 191 -4 361 -3 647 

Jagu 8. MAAELUMINISTEERIUMI 

valitsemisala  

        

Kululaed -46 979 602 -42 271 061 -42 131 089 -42 129 531 

Piirmääraga kululaed -46 212 772 -41 506 646 -41 359 531 -41 359 531 



120 

  RES 2017 RES 2018 RES 2019 RES 2020 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-766 830 -764 415 -771 558 -770 000 

Jagu 9. RAHANDUSMINISTEERIUMI 

valitsemisala 

        

Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete 

tasandusfond 

-76 409 187 -76 409 187 -76 409 187 -76 409 187 

Kohaliku omavalitsuse üksuste tulubaasi täiendus 0 0 -15 000 000 -25 000 000 

Toetusfond (sündide ja surmade registreerimise 

kulude hüvitamine ning toetus saarelistele ja 

saarelise osaga valdadele) 

-436 426 -436 426 -436 426 -436 426 

Kohaliku omavalitsuse üksuste 

maamaksusoodustuse laiendamise toetusfond 

0 -1 200 000 -1 200 000 -1 200 000 

Kululaed -713 971 201 -690 159 875 -708 973 977 -701 217 177 

sh ühinemistoetused kohalikele omavalitsustele -14 000 000 -28 000 000 -23 000 000 0 

Piirmääraga kululaed -137 050 911 -136 036 880 -140 349 782 -140 399 782 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-576 920 290 -554 122 995 -568 624 195 -560 817 395 

Jagu 10. SISEMINISTEERIUMI valitsemisala          

Kululaed -334 675 211 -331 470 687 -333 584 669 -319 027 507 

Piirmääraga kululaed -316 863 687 -311 610 457 -312 214 521 -296 671 695 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-17 811 524 -19 860 230 -21 370 148 -22 355 812 

Jagu 11. SOTSIAALMINISTEERIUMI 

valitsemisala  

        

   sh Vabariigi Valitsuse toetusfond 

(sotsiaalkuludeks) 

-29 803 459 -33 102 417 -33 102 417 -33 102 417 

Kululaed -3 723 652 627 -4 005 961 969 -4 235 056 546 -4 457 273 648 

Piirmääraga kululaed -187 916 244 -204 274 773 -204 263 273 -204 263 273 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-3 535 736 383 -3 801 687 196 -4 030 793 273 -4 253 010 375 

Jagu 13. VÄLISMINISTEERIUMI 

valitsemisala  

        

Kululaed -62 620 912 -62 593 209 -62 091 402 -62 090 991 

Piirmääraga kululaed -62 615 991 -62 590 991 -62 090 991 -62 090 991 

Piirmäärata kululaed (arvestuslikud- ja 

edasiantavad kulud) 

-4 921 -2 218 -411 0 
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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 EL sisene kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute (edaspidi LHÜ) 

enampakkumiste süsteem. Selles peavad EL liikmesriigid müüma enampakkumistel64 kõik 

LHÜ-d, mida ei eraldata tasuta paiksetele saasteallikatele direktiivi 2003/87/EÜ artiklite 3e, 

10a ja artikli 10c alusel. 

Eesti müüdavad LHÜ kogused ja Rahandusministeeriumi 2016. aasta kevadise 

majandusprognoosi põhistsenaariumi kohane tuluprognoos LHÜ-dega kauplemisest aastail 

2013-2020 on järgmised: 

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Kokku 

Enampakkumise 
kogus (KKM 
andmeil), tasuta 
elektri kvoodita 
(mln LHÜ) 

4,091 1,2445 2,7675 4,4797   6,8442   8,7530   7,8279   7,2378   

 

43,246    

 

Tuluprognoos 
(mln €) 18,074    7,409    21,125    24,638    41,749    59,521    58,710    59,350    

 

290,576  

Kooskõlas direktiivi 2009/29/EÜ65 artikliga 10 ja välisõhu kaitse seadusega66 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;  

                                                 

64 Enampakkumiste kord on täpsemalt määratud Euroopa Komisjoni määruses (EL) nr 1031/2010, milles 

täpsustatakse LHÜ-de enampakkumise ajastamise, haldamise jm aspektid. 

65 Direktiiv on leitav: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0063:0087:et:PDF  

66 Seadus on leitav: https://www.riigiteataja.ee/akt/110032015013 ; vt § 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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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 § 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 2016. aasta 

kevadise majandusprognoosi põhistsenaariumi tuluprognoosi alusel) on esitatud allolevas 

tabelis.  

2013-2020 perioodi EL sisese kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise vahenditest 

kavandatavad meetmed RES 2017-2020 tulemusvaldkondades (kavandatav toetusmaht mln €)  

Tulemusvaldkond, 
meede 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Kokku 
2013-
2020 

Vastutaja 

Tuluprognoosist 50% 
kliimapoliitika eesmärkide 
täitmiseks (mln €) 

9,03
7 

3,70
4 

10,56
3 

12,31
9 

20,87
5 

29,76
0 

29,35
5 

29,67
5 

145,28
8 

 

6. Energeetika 
9,03
7 

3,20
0 

8,410 
11,31
9 

19,87
5 

23,69
4 

19,33
2 

24,06
3 

118,92
9 

 

Energiasäästumeetmed 
korterelamutes 

9,03
7 

0,00
0 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,180 15,217 
Majandus- 
ja taristu-
minister 

Alternatiivsete kütuste 
kasutuselevõtu 
suurendamine transpordis 
(biogaas) 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 3,466 8,772 7,866 4,720 3,146 27,971 
Majandus- 
ja taristu-
minister 

Energiatõhususe ja 
taastuvenergia kasutuse 
edendamine avaliku sektori 
hoonetes  

0,00
0 

0,00
0 

8,410 6,552 
11,10
2 

15,82
8 

14,61
2 

14,73
7 

71,241 
Riigihaldus
e minister 

Väikeelamute 
taastuvenergia 
kasutuselevõtu ja 
küttesüsteemide 
uuendamise toetamine 

0,00
0 

3,20
0 

0,000 1,301 0,000 0,000 0,000 0,000 4,501 
Majandus- 
ja taristu-
minister 
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Tulemusvaldkond, 
meede 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Kokku 
2013-
2020 

Vastutaja 

14. Keskkonnahoid 
0,00
0 

0,42
3 

1,000 1,000 1,000 6,066 
10,02
3 

6,765 26,277  

Eesti panus rahvusvahelisse 
kliimakoostöösse 

0,00
0 

0,42
3 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6,423 
Keskkonna
-minister 

Üleujutusriskide 
maandamine 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 2,553 4,553 
Keskkonna
-minister 

Kliimapoliitika eesmärkide 
täitmise nn 
pilootprojektideks 

0,00
0 

0,00
0 

0,000 0,000 0,000 4,066 8,023 3,212 15,300 
Keskkonna
-minister 

Kliimapoliitika eesmärkide 
täitmiseks kokku*: 

9,03
7 

3,70
4 

9,410 
12,31
9 

20,87
5 

29,76
0 

29,35
5 

30,82
8 

145,28
8 

 

* 2015.a kavandamata jääk on liidetud järgmiste aastate tulumahuga. 

Alates 2014. aastast toimuvad lisaks eespoolkirjeldatud nn tava-enampakkumistele 

lennunduse LHÜ-de enampakkumised. Kooskõlas direktiivi 2009/29/EÜ 67 artikliga 3d ja 

välisõhu kaitse seadusega 68 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 2016. aasta kevadise 

majandusprognoosi põhistsenaariumi kohane tuluprognoos lennunduse LHÜ-dega 

kauplemisest aastail 2013-2020 on järgmine: 

                                                 

67 Direktiiv on leitav: 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0087:20090625:ET:PDF  

68 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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2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

2013-
2020 

Enampakkumise 
kogus 7 000 7 500 7 500 7 500 7 500 7500 7 000 7000 58 500 

Tuluprognoos 
(mln €) 

0,0476 0,0510 0,0510 0,0510 0,0510 0,0510 0,0476 0,0476 

 

0,3978 

 

Nimetatud eesmärkidel kliimapoliitika eesmärkidega 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. Kliimapoliitika 

eesmärkide saavutamisse panustatakse lennunduse LHÜ-de enampakkumistelt saadud 

vahendite arvel eelarvestrateegia perioodi jooksul energeetika ja keskkonna 

tulemusvaldkondade kaudu. Keskkonnaministeerium on vahendite kasutuse Riigikantselei, 

Rahandusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga kooskõlastanud 

ning vahendite väikest mahtu arvestades kavandanud suunata piloottegevusteks, milles 

kasutatakse IKT võimalusi kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks (nt kliimateemaline 

Garage48 arendusüritus ning selle jätkuna üritusel arendatud parimate IT-lahenduste toetamine, 

EL suurim puhaste tehnoloogiate ideede konkurss ehk nn iduettevõtete eelkiirendi Climate 

Launchpad). Lennunduse enampakkumise vahendite kasutamise eest vastutab 

Keskkonnaministeerium. 

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 heitkogust, mis on EL liikmesriigil lubatud sel konkreetsel aastal nimetatud 

sektorites õhku paisata. Eesti AEAde kogused on arvutatud ühtse metoodika alusel ja need on 

perioodiks 2013-2020 fikseeritud aastate lõikes Euroopa Komisjoni 26.03.2013 otsuse lisas 269. 

Eesti heitkoguste kasvu eespool nimetatud sektorites 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 konkreetse aasta saastekvooti. Riigi 

kohustuste täitmiseks saab kasutada nn jagatud kohustuse otsusega tagatud paindlikkusi: 

ühikutega (AEA-d) kauplemine, ühikute ülejäägi üle kandmine järgnevatesse aastatesse 

(piiramatus ulatuses) või laenamine järgnevatest aastatest (kuni 5% ulatuses), projektipõhiste 

ühikute kasutamine (kuni 3% ulatuses riigi 2005. aasta heitkogusest), nende kasutusõigusega 

                                                 

69Kättesaadav:http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_090_R_0106_01&from=FR    

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_090_R_0106_01&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=OJ:JOL_2013_090_R_0106_01&from=FR
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kauplemine või selle ülekandmine järgnevatesse aastatesse, ühikute tühistamine. 

Esimesi tehinguid AEA-dega kauplemiseks valmistasid liikmesriigid, sh Eesti, ette varaseimal 

võimalikul ajal, kui EK oli riiklikus kasvuhoonegaaside inventuuris esitatud KHG heitkogused 

ametlikult kinnitanud. Inventuuri aruanded esitatakse alati üle-eelmise (nn x-2) aasta kohta. 

Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse70 kohaselt peavad liikmesriigid EK jagatud kohustuse 

otsuse kohaste heitkoguste kinnitamise järgselt viima nende kogustega 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 vajalikud haldustoimingud. 

Keskkonnaministeerium on EL nn jagatud kohustuse otsusega nr 406/2009/EÜ määratletud 

kahepoolse kauplemise süsteemis71 ette valmistamas AEA-de kauplemislepet. Kuna tegu on EL 

sisese uue süsteemiga, on selle käivitamine keskselt viibinud ja ühtki lepet ei ole selles veel 

sõlmitud. Võimalike ostuhuvilistega suheldes on Eesti ettepanekute ja kvoodiostja huvi 

ühildamisel lähtutud võimalikust ühikute mahust72. Leppe maht sõltub olukorrast 

kauplemisturul (kus ühikute pakkumine ületab oluliselt nõudlust) ning kokkuleppest ostjaga. 

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.   

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 KUK 2012. aasta 

KHG heitkoguste prognoosi alusel, lähtudes eeldatavast keskmisest ühikuhinnast 1,7 €/AEA) 

on esitatud allolevas tabelis.  

2013-2020 perioodi KHG heitkoguse ülejäägi prognoos ning kauplemistulu prognoos kehtivatel 

arengukavadel põhineva stsenaariumi korral  

  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2013-2020 

KHG heitkoguse 
ülejääk kehtivate 
arengukavade 
meetmetel põhineva 
stsenaariumi korral  

0 0 0 712 634 724 011 730 767 737 523 744 279 3 649 214 

AEA prognoositav 
müügitulu (mln €*) 

  0 1,2115 1,2308 1,2423 1,2538 1,2653 6,2037 

* Kuna KHG aastase saastekvoodi (AEA) müük toimub arvestusaastale ülejärgneval aastal, on eeldatava tulu prognoos 

näidatud ülejärgneval aastal. 

                                                 

70 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  

71 Nn jagatud kohustuse otsusel tuleb KHG heitkoguseid piirata 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.  

72 Euroopa Komisjoni 26.03.2013 otsuse lisas 2 Eestile määratud kvoodikoguste ning nimetatud sektorite 

heitkoguse Keskkonnaministeeriumi prognoosi vahe. 

http://faolex.fao.org/docs/pdf/eur125075.pdf

