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I. Tegevusaruanne
Sissejuhatus
Riigikantselei on Vabariigi Valitsuse juures olev valitsusasutus, kelle eesmärk on
toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning
aidata tagada head riigivalitsemist.
Riigikantselei halduses on Rahvusarhiiv:
Registreerimisnumber riigi- ja
kohaliku omavalitsuse
asutuste riiklikus registris:
Aadress:
Telefon:
Faks:
E-post:
Interneti kodulehekülg:
Asutuse juht:

70001946

J. Liivi 4, Tartu 50409
738 7505
738 7514
rahvusarhiiv@ra.ee
http://www.ra.ee
riigiarhivaar Priit Pirsko

Riigikantselei on riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks Integratsiooni Sihtasutuses:
Registrikood:
Aadress:
Telefon:
Faks:
E-post:
Interneti kodulehekülg:
Juhataja:

90000788
Liimi 1, Tallinn 10621
659 9021
659 9022
info@meis.ee
http://meis.ee
Tanel Mätlik

Riigikantselei tegevusvaldkonnad
Riigikantselei 2008. aasta tegevusvaldkonnad olid:
1) Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine;
2) minister Urve Palo tegevuse toetamine;
3) avaliku teenistuse arendamine;
4) dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus;
5) elektroonilise Riigi Teataja arendamine.
Tegevusvaldkond: Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine
Tegevusvaldkond hõlmab Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamist, istungite ja
valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamist ja korraldamist, peaministri nõustamist
ja abistamist, Euroopa Liidu asjade koordineerimist, valitsuse ja peaministri avalike
suhete korraldamist, Euroopa Liiduga seotud riigisisest teavitustegevust,
julgeolekuasutuste tegevuse koordineerimist, Teadus- ja Arendusnõukogu
teenindamist ning riigi sümboolika kasutamise koordineerimist.
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Tegevusvaldkond: Minister Urve Palo tegevuse toetamine
Ministri ülesanded, mis on kindlaks määratud peaministri 12. aprilli 2007. a
korraldusega nr 60, on:
1) rahvastikupoliitika analüüs ja seire, sealhulgas rahvastikupoliitika aluste
elluviimise koordineerimine, rahvastikualaste andmete analüüs ja nende
kasutamise soodustamine, demograafiaalaste uuringute tellimise ja
uuringutulemuste kasutamise koordineerimine;
2) integratsioonipoliitika kujundamine ja rakendamine;
3) kodakondsuspoliitika elluviimise jälgimine;
4) väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste suhtes poliitika kujundamine ja
rakendamine;
5) Vabariigi Valitsuse ja ministrite otsuste demograafilisele olukorrale avalduva
mõju ennetav analüüsimine ja järelseire;
6) represseeritute ja represseeritutega võrdsustatud isikute mälestuse
jäädvustamise ning okupantriikide repressiivpoliitika uurimise korraldamine;
7) peaministri poolt määratud muude Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist
tulenevate ülesannete täitmine.
Tegevusvaldkond: Avaliku teenistuse arendamine
Tegevusvaldkond hõlmab avaliku teenistuse ühiste põhiväärtuste ja eetika
tugevdamist, avaliku teenistuse personalijuhtimise arendamist, ametnike
asjatundlikkuse tõstmist olulistes avaliku halduse valdkondades ja avaliku teenistuse
koolituse juhtimise arendamist, avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise ja
arendamise süsteemi tõhustamist ning inimressursi arendamise rakenduskava
prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” tõhusat rakendamist.
Tegevusvaldkond: Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus
Tegevusvaldkond hõlmab avaliku sektori asjaajamise arengu ja elektroonilisele
dokumendihaldusele ülemineku kavandamist ja koordineerimist ning arhivaalide
kogumist, säilitamist ja neile juurdepääsu korraldamist (arhiivindus).
Tegevusvaldkond: Elektroonilise Riigi Teataja arendamine
Tegevusvaldkond sisaldab Riigi Teataja väljaandmist ja elektroonilise Riigi Teataja
arendamist.
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Ülevaade Riigikantselei tegevusest 2008. aastal
Ülevaate Riigikantselei tegevusest ja asjaoludest, millel on määrav tähtsus
Riigikantselei finantsseisundi ja majandustegevuse hindamisel, olulistest sündmustest
majandusaastal, olulistest uurimis- ja arendustegevuse projektidest ning pakutavate
avalike teenuste kvaliteedi parandamiseks rakendatud meetmete ja nende
tulemuslikkuse kohta annab Riigikantselei 2008. aasta tegevuskava täitmise aruanne.
Oluliste uurimis- ja arendusprojektidega seotud väljaminekud aruandeaastal on
esitatud tegevuskava täitmise aruandes koondatuna meetmete tasandil.

Riigikantselei 2008. aasta tegevuskava täitmise aruanne
1. Eesmärk: Parandada Vabariigi Valitsuse töö planeerimist
Indikaator: Valitsuse töö efektiivsus (Institute for Development Management
konkurentsivõime uuringu põhjal mõõdetava valitsuse töö efektiivsuse punktisumma ja
Eesti keskmine koht selle alusel Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas)
Algtase (2007): 40,6 punkti ja 6. koht
Kavandatud saavutustase (2011): Punktisumma on suurenenud ja 5. koht säilinud
Kavandatud saavutustase (2008): Punktisumma suurem kui 40,6 ja keskmine koht on
parem kui 6
Tegelik saavutustase (2008): 37,9 punkti ja 5. koht
Meede: Valitsuse töö planeerimise parandamine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Valitsuse töö pikaajalise planeerimise kvaliteedi parandamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse tegevusprogrammi täitmine on
edukas
Tegelik vahetu tulemus (2008): Valitsuse tegevusprogrammi täitmine on edukas:
planeeritud 50% asemel on täielikult või osaliselt täidetud 64% (205 tegevust)
kõikidest valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidest või tegevustest (kokku 321
tegevust)
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse Euroopa Liidu poliitika
planeerimine paraneb ja selle rakenduskavade elluviimine on edukas
Tegelik vahetu tulemus (2008): Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud „Eesti
Euroopa Liidu poliitika 2007-2011“ alusel on välja töötatud ning ellu viidud
valitsuse
eesmärgid
Euroopa
Liidus
Sloveenia
ja
Prantsusmaa
eesistumisperioodidel
Uued algatused:
1. Valitsuse töö tulemusaruande koostamine ja sellest lähtuvalt Vabariigi
Valitsuse tegevusprogrammi täiendamine
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Tegelik vahetu tulemus (2008): 18.12.2008 võttis valitsus teadmiseks ülevaate
valitsuse tegevusprogrammi täitmisest 2008. aastal ning kinnitas
tegevusprogrammi täiendatud ja muudetud sõnastuses
2. Vabariigi Valitsuse töö regulaarse analüüsi süsteemi käivitamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Avatud on internetilehekülg, millel on iga nädal
uuendatud informatsioon valitsuse töö tulemustest ning regulaarselt uuendatud
informatsioon valitsuse töö peamiste tulemusnäitajate arengust
3. Poliitika kujundamise ja elluviimise analüüside ja uuringute kavandamise ning
kasutamise süsteemi loomine ja rakendamine
Tegelik vahetu tulemus(2008): Läbi on viidud Tarkade Otsuste Fondi taotlusvoor
ning välja töötatud põhimõtted uuringute ja analüüside süsteemseks avaldamiseks
ja levitamiseks
4. Ministeeriumide valitsemisalade 2009-2012 arengukavade läbitöötamine ning
peaministri ja ministrite arutelude ettevalmistamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Peaministri kohtumised ministritega on ette
valmistatud ja läbi viidud
5. Eesti ja Euroopa Liidu poliitika väljatöötamine ja elluviimine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud „Eesti
Euroopa Liidu poliitika 2007-2011“ alusel on välja töötatud ning ellu viidud
valitsuse
eesmärgid
Euroopa
Liidus
Sloveenia
ja
Prantsusmaa
eesistumisperioodidel
•

Riigi jätkusuutlikule ja tasakaalustatud arengule kaasaaitamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava ning
säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21“ 2008. aasta eesmärgid on täidetud
Tegelik vahetu tulemus (2008): Üldine tööhõive 69,5% (eesmärk 69%); tootlikkus
võrreldes Euroopa Liidu keskmisega 60,2% (eesmärk 69%); haridussüsteemist
väljalangenute osakaal 14,3% (eesmärk 11,8%); elukestvas õppes osalevate
täiskasvanute osakaal 9,8% (eesmärk 7%); doktoriõppe lõpetanute arv 161
(eesmärk 170)
Uued algatused:
1. Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 2008-2011 koostamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava 20082011 on valitsuse poolt heaks kiidetud
2. Valitsust nõustavate komisjonide süsteemi korrastamine ja süsteemi
rakendamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Teadus- ja Arendusnõukogu uue koosseisu
töökava on kinnitatud ning uuendatud Säästva Arengu Komisjoni moodustamise
korraldus on ette valmistatud
3. Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem
haldusvõimekus“ alameetme „Valitsusvälise analüüsisuutlikkuse kasvatamine“
rakendamine
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Toetuste maksmise aluseks olevad lähteteemad on
ministeeriumidega läbi arutatud ja riigisekretäri poolt kinnitatud
2. Eesmärk: Tõsta Vabariigi Valitsuse otsuste ettevalmistamise kvaliteeti
Indikaator 1: Ministeeriumide rahulolu valitsuse otsustusprotsessi korraldusega
(vastanute poolt antud keskmine hinne viie palli süsteemis)
Algtase (2007): 3,83
Kavandatud saavutustase (2011): Hoida taset
Kavandatud saavutustase (2008): 3,8
Tegelik saavutustase (2008): 3,83
Indikaator 2: Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise puudujääk (ülevõtmata
direktiivide osakaal kehtivate direktiivide koguarvust)
Algtase (2007): 1%
Kavandatud saavutustase (2011): Mitte suurem kui 0,85%
Kavandatud saavutustase (2008): Mitte suurem kui 1%
Tegelik saavutustase (2008): 1,0%
Meede: Valitsuse otsustusprotsessi arendamine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Valitsuse otsuste õigeks ajaks tegemise tagamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Suureneb enne sisulise menetluse algust
Euroopa Liidus valitsuse poolt heakskiidetud seisukohtade osakaal
Tegelik vahetu tulemus (2008): Seisukoht õigeaegselt võetud 78,3% juhtudest (54
algatust 69-st), 2007. aastal 69,9%
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise
puudujääki ei ole suurem kui 1% kehtivate direktiivide koguarvust
Tegelik vahetu tulemus (2008): Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise puudujääk
on 1,0%
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise
hilinemise tõttu algatatud rikkumismenetluste arv väheneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): 18 oli algatatud ülevõtmise hilinemise tõttu, 2007.
aastal 34
Uued algatused:
1. Euroopa Liidu infosüsteemi ELIS2 arendamine ja kasutusele võtmine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Arenduse hanke pakkumiskutse dokumendid on
välja töötatud ja kooskõlastatud ministeeriumidega. Hanke läbiviimine toimub
2009. aastal ja rakendamine 2011. aastaks
2. Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise varajase planeerimise süsteemi
juurutamine
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Ministeeriumide 2009. a tööplaanides on
direktiivide ülevõtmiseks vajalikke tegevusi kirjeldatud senisest paremini. Kokku
on lepitud valitsuse tegevusprogrammile lisatavas ülevaates, mis kajastab
direktiivide ülevõtmiseks planeeritavaid meetmeid, olulisemaid 2009. a tegevusi
ja nende ajakava
3. Juhendmaterjali „Parim praktika Euroopa Liidu õiguse ülevõtmisel“
väljaandmine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Juhendmaterjali asemel viidi läbi Euroopa Liidu
asjade menetlemisega seotud regulatsioonide ülevaatamine ning töötati välja
eelnõu muutmisettepanekute ja seletuskirjaga
•

Valitsuse otsuste optimaalse aja jooksul tegemise tagamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Eelnõude istungile jõudmise mediaanaeg on
optimaalne
Tegelik vahetu tulemus (2008): Eelnõude istungile jõudmise mediaanaeg on
optimaalne: 7 päeva ja 22 tundi
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Otsuste vormistamise, allkirjastamise ja
nendest teavitamise mediaanaeg väheneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): 5,6 tundi, 2007. aastal 5,1 tundi
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse istungi protokolli ja
kabinetinõupidamise kokkuvõtte koostamise ja allkirjastamise mediaanaeg
väheneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): Valitsuse istungi protokolli koostamise ja
allkirjastamise mediaanaeg 4 päeva ja 1 tundi, 2007. aastal 1 päev ja 5,5 tundi.
Kabinetinõupidamiste kokkuvõtete koostamise ja allkirjastamise mediaanaeg 3
päeva ja 8 tundi, 2007. aastal 3 päeva ja 1 tundi
Uus algatus:
Valitsuse õigusaktide digitaalse allkirjastamise kasutusele võtmine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Ette on valmistatud eelnõude elektrooniline
Riigikogule esitamine (rakendus 2009. a alguses), koostatud on istungite
protokollide digitaalallkirjastamise protsessi nõuded

•

Valitsusele otsustamiseks esitatavate ettepanekute kvaliteedi tõstmine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Kiireloomuliste eelnõude osakaal valitsuse
istungil väheneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): 37%, 2007. aastal 41%
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Eelnõude tiitellehe sisukokkuvõtete
arusaadavus on paranenud
Tegelik vahetu tulemus (2008): Riigikantselei hinnangul on paranenud
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Riigikantseleis parandatud või uuesti
vormistatud eelnõude arv väheneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): 39% eelnõudest, 2007. aastal 41%
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Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse istungi päevakorrapunktide arv,
mille kohta ministrid, õiguskantsler või riigikontrolör esitavad õiguslikke märkusi,
püsib väike
Tegelik vahetu tulemus (2008): Põhjendatud õiguslike märkustega punktide
osakaal kõigist päevakorrapunktidest püsib alla 1%
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse õigusaktide arv, mida kohus on
õigusvastaseks tunnistanud, püsib väike
Tegelik vahetu tulemus (2008): 4 õigusakti
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Õiguskantsleri poolt valitsuse õigusaktide
kohta tehtud ettepanekute arv püsib väike
Tegelik vahetu tulemus (2008): 2 ettepanekut
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse seisukohad Euroopa Liidu asjades
on hea kvaliteediga
Tegelik vahetu tulemus (2008): Riigikantselei hinnangul 96,43% üksikküsimuste
ja 97,7% nõukogu seisukohtadest hea või väga hea kvaliteediga
Uued algatused:
1. Sisukokkuvõtete koostamise juhendi ja sisukokkuvõtete näidiste koostamine ja
tutvustamine ministeeriumidele
Tegelik vahetu tulemus (2008): Sisukokkuvõtete mall on Riigikantseleis
kasutusele võetud ja teemat on tutvustatud ministeeriumidele
2. Horisontaalse
rakendamine

Euroopa

Liidu

koolitusprogrammi

väljatöötamine

ja

Tegelik vahetu tulemus (2008): Uuringu tulemuste alusel on koostatud esialgne
2008.-2009. aasta koolitusplaan, mida on tutvustatud ministeeriumidele
3. Riiklike ekspertide lähetamise süsteemi reform
Tegelik vahetu tulemus (2008): 8.05.2008 kiitis valitsus heaks otsuse, mille
kohaselt riiklike ekspertide lähetamisel minnakse üle keskselt koordineeritud
süsteemile. Riigikantselei eelarves nähti ette vahendid ekspertide lähetamiseks ja
alustati ekspertide pakkumiste sõelumisprotsessiga
•

Probleemide kohasel tasandil lahendamise ja otsuste kohesel tasandil langetamise
tagamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse istungile jõudvate lahendamata
probleemide arv väheneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): Umbes 2 kuus, 2007. aastal umbes 1 kuus
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Väheneb nende valitsuse istungile arvatavate
päevakorrapunktide arv, kus tõstatatakse uusi probleeme
Tegelik vahetu tulemus (2008): Üks probleem kuus, 2007. aastal üks probleem
kvartalis
Uus algatus:
Vabariigi Valitsuse reglemendi väljatöötamine
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Reglemendi eelnõu on välja töötatud
•

Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamise tagamine hädaolukorras
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Riigikantselei kriisireguleerimisplaan on
kinnitatud ning selles ettenähtud ettevalmistavad tegevused on toimunud ja
vajalikud ressursid tagatud
Tegelik vahetu tulemus (2008): Koostatud on kriisireguleerimisplaani projekt
Uus algatus:
Riigikantselei kriisireguleerimisplaani
ettevalmistuste tegemine

koostamine

ja

selles

ettenähtud

Tegelik vahetu tulemus (2008): Koostatud on kriisireguleerimisplaani projekt
3. Eesmärk: Tagada Vabariigi Valitsuse poliitikate, otsuste ja tegevuste
läbipaistvus, arusaadavus ja info kättesaadavus
Indikaator 1: Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga (keskmine üldhinne
meediaga suhtlemisel üheksa palli süsteemis)
Algtase (2007): 6,79
Kavandatud saavutustase (2011): Vähemalt 7,0
Kavandatud saavutustase (2008): 6,8
Tegelik saavutustase (2008): 6,88
Indikaator 2: Eesti elanike toetus Euroopa Liidule (nende küsitletud elanike osakaal,
kes toetavad Euroopa Liitu)
Algtase (2007): 84%
Kavandatud saavutustase (2011): Vähemalt 67%
Kavandatud saavutustase (2008): Vähemalt 67%
Tegelik saavutustase (2008): 82%
Meede: Vabariigi Valitsuse, peaministri ja Riigikantselei suhete korraldamine
avalikkusega ja Euroopa Liiduga seotud riigisisene teavitustegevus
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Valitsuse poliitikate, otsuste ja tegevuste kohta info andmine selges ja lihtsas
keeles, proaktiivselt ning süstematiseeritult
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga
kasvab
Tegelik vahetu tulemus (2008): 6,88 punkti, 2007. aastal 6,79
Uus algatus:
EL liitumislepingu ja EL rahvahääletuse 5. aastapäeva tähistamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): 12. septembril toimus Rahvusraamatukogus EL
liitumislepingu ja EL rahvahääletuse 5. aastapäevale pühendatud konverents. 10.22. septembril said Rahvusraamatukogu külastajad vaadata näitust "10 aastat
Euroopa Liidu alast teavitust Eestis". Üritused leidsid laialdast meediakajastust
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•

Kodanike ja kodanikeühenduste valitsuse otsustusprotsessi kaasamine ja
osalemise toetamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Kodanike ja kodanikeühenduste rahulolu
kaasamisega kasvab
Tegelik vahetu tulemus (2008): Hindamise metoodika vajab väljatöötamist
Uued algatused:
1. Valitsusasutuste ja kodanikuühenduste nõustamine kaasamise hea tava
rakendamiseks ning osalusveebi tutvustamine avalikkusele
Tegelik vahetu tulemus (2008): Osalusveebis on registreeritud 990 kasutajat;
toimunud on 56 avalikku konsultatsiooni kõikide ministeeriumite ja Riigikontrolli
poolt; suurim lugejate arv on 12 000 konsultatsiooni kohta. Portaali Täna Otsustan
Mina ja osalusveebi ühinemine ning rahvusvaheline konverents on läbi viidud
koos meediakajastusega. Toimunud on kaasamise koolitused 170 ametnikule.
Koostatud ja avaldatud on ministeeriumide kaasamise tööplaanid. Osalusveebi ja
Eesti kaasamise praktikaid on tutvustatud väliskonverentsidel Brüsselis,
Ljubljanas (OECD), Madridis, Viinis
2. Osalusveebi edasiarendamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Portaal Täna Otsustan Mina on ühendatud
osalusveebiga, rakendunud on otsingusüsteem. Teavitatud on ministeeriumide
kontaktisikuid, valitsusväliseid partnereid, avalikkust. Korraldatud on
rahvusvaheline konverents osalusveebi tutvustamiseks

•

Riigi identiteedi tugevdamine ja kaitsetahte arendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Riigi-identiteet ja kaitsetahe tugevnevad
Tegelik vahetu tulemus (2008): Hindamise metoodika vajab väljatöötamist
Uued algatused:
1. Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamine toimus
vastavalt valitsuskomisjoni kinnitatud kavale
2. Psühholoogilise kaitse kontseptsiooni väljatöötamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Väljatöötamist on alustatud, jätkub 2009. aastal
3. Riigivapi kasutamise hea tava väljatöötamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Riigivapi kasutamise hea tava on valminud

•

Kriisikommunikatsioonialase võimekuse tugevdamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Kriisikommunikatsioonialane võimekus
tugevneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): Avaldatud on kriisiveeb. Ametkondade
spetsialistidest koosnevat meeskonda on täiendatud, alustatud on ühtlustatud
tegevuseeskirjade koostamisega
Uued algatused:
1. Kriisiveebi edasiarendamine ja tutvustamine laiemale avalikkusele

12

Tegelik vahetu tulemus (2008): Kriisiveeb on avaldatud
2. Kriisikommunikatsiooni spetsialistide võrgustiku loomine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Ametkondade spetsialistidest koosnevat
meeskonda on täiendatud, alustatud on ühtlustatud tegevuseeskirjade
koostamisega
•

Valitsusasutuste koostöö ja kommunikatsiooni ühtsuse tõhustamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga
kasvab
Tegelik vahetu tulemus (2008): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga
kasvas 6,79 punktilt 6,88 punktile
Uued algatused:
1. Valitsuskommunikatsiooni
tutvustamine

käsiraamatu

koostamine,

avaldamine

ja

Tegelik vahetu tulemus (2008): Käsiraamat on koostatud ja koostööpartneritele
avaldatud
2. Euroopa Liidu teavitusvõrgustiku reformi ettevalmistamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Teostatud on Euroopa Liidu alase teavituse audit.
Selle tulemusi arvestades on alustatud maakondliku teavitusvõrgustiku ning
Euroopa Komisjoni teavitusvõrgustiku ühendamisega. Kaheksa maavalitsust
(maksimaalne arv võimalikest toetuse saajatest) on koostanud taotluse Europe
Direct haldamisõiguse saamiseks
Tegevusvaldkonna 2008. aasta meetmete eelarve (tuhandetes kroonides)
2008. aasta
planeeritud
eelarve
kulud

Meede
Valitsuse töö planeerimise
parandamine
30 994
Valitsuse otsustusprotsessi
arendamine
54 349
Vabariigi Valitsuse, peaministri ja
Riigikantselei suhete
korraldamine avalikkusega ja
Euroopa Liiduga seotud
riigisisene teavitustegevus
29 353
Tegevusvaldkond kokku
114 696

2008.
aasta
tegelikud
kulud

2008. aasta
planeeritud
eelarve
tulud

2008.
aasta
tegelikud
tulud

12 850

25 968

4 911

61 515

20 798

1 622

106 176
180 541

5 927
52 693

907
7 440

4. Eesmärk: Tagada riikliku rahvastiku-, integratsiooni- ning rahvuskaaslasteja kodakondsuspoliitika tõhus väljatöötamine ja elluviimine ning represseeritute
ja represseeritutega võrdsustatud isikute mälestuse jäädvustamine
Indikaator: Määratlemata kodakondsusega inimeste arv aasta lõpu seisuga
Algtase (2007): 116 248
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Kavandatud saavutustase (2011): mitte suurem kui 100 000
Kavandatud saavutustase (2008): 115 000
Tegelik saavutustase (2008): 110 315
Meede: Valdkonna uuringute teostamine ja poliitika(te) väljatöötamine ning
nende täitmise koordineerimine, ministri vastavate komisjonide töö
korraldamine,
koostöö
ministeeriumide
ja
ametiasutustega
ning
kodanikuühendustega
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Rahvastikupoliitika elluviimine ja uute strateegiate kavandamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Ülevaate saamine Eesti rahvastiku
põhinäitajatest ja vajadustest
Tegelik vahetu tulemus (2008): Ülevaade esitati Vabariigi Valitsusele 2008.
Valitsus arutas ülevaadet ning vajalikke tegevusi 2009. aasta alguses
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse ja ministrite vastuvõetud otsused
mõjuvad positiivselt Eesti demograafilisele olukorrale
Tegelik vahetu tulemus (2008): Kõigile Vabariigi Valitsuse eelnõudele teostati
mõjud eelhinnang, vajadusel tehti ministeeriumitele operatiivselt ettepanekud
seadusaktidesse muudatuste sisseviimiseks
Uued algatused:
1. Eesti rahvastiku põhinäitajatest ülevaate koostamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Koostati aktualiseeritud ülevaade Eesti
rahvastikust ja rahvastikuprotsessidest. Minister Palo andis ülevaate rahvastiku
olukorrast ka Vabariigi Valitsusele. Pideva monitooringu teostamiseks ning
erinevate poliitikate võimalike mõjude ettenägemiseks koostati mitmeid
ülevaateid ja telliti uuringuid
2. Vabariigi Valitsuse ja ministrite otsuste demograafilisele olukorrale avalduva
mõju ennetav analüüsimine ja järelseire
Tegelik vahetu tulemus (2008): Toimus pidev kõigi seaduseelnõude ja määruste
analüüs demograafiliste mõjude aspektist. Vastavalt vajadusele esitati jooksvalt
ettepanekuid seaduseelnõude ja määruste muutmiseks eelnõude autoritele
3. Koostöö perede ja eakate kodanikuühendustega
Tegelik vahetu tulemus(2008): Mais 2008 alustas ministri juhtimisel tööd
rahvastikupoliitika nõukoda. Nõukoja liikmeteks on lisaks teadlastele, ametnikele
ka MTÜde esindajad. Nõukoja töö tulemusel valmis 2008. aastal
rahvastikupoliitika strateegiline dokument „Rahvastikupoliitika alused 20092013“. Aasta jooksul toimus mitmeid arutelusid erinevates töörühmades ja
kohtumistel. Suurematest ettevõtmistest võib nimetada koostöös MTÜ
Rõõmuvabriku ja Lastekaitse Liiduga korraldatud lastekaitse päevale pühendatud
üritusi ja koostööd UNICEFiga. Samuti kohtumist laste ja peredega tegelevate
MTÜdega, kus minister tutvustas perepoliitika olukorda ja suundi ning arutleti
valdkonna probleemide ja võimaluste üle
Läbi on viidud Tarkade Otsuste Fondi taotlusvoor ning välja töötatud põhimõtted
uuringute ja analüüside süsteemseks avaldamiseks ja levitamiseks
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4. Eakate vajaduste ja hoiakute regulaarne seire
Tegelik vahetu tulemus (2008): Ministri büroo korraldas Eesti ühiskonna
erinevate rühmade (sh eakate) heaolu erinevate aspektide monitooringut. Peaaegu
kõik analüütilised ülevaated ja uuringud on puudutanud ka eakama ühiskonna
rühma elu. Märtsis 2009 on kavas korraldada vastavate tulemuste põhjal ka
laiapõhjalisem ümarlaud, kus otsitakse lahendusi probleemidele. Ministri büroo
esindaja kuulub ka rahvusvahelisse vananemise töörühma, kes töötab välja
rahvusvahelisi soovitusi riikidele selles valdkonnas
•

Pereplaneerimise teadlikkuse tõstmine ja perekonna väärtustamine, töö- ja pereelu
ühitamise võimaldamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Ühiskonnas arenevad lapsi ja perekondi
väärtustavad hoiakud
Tegelik vahetu tulemus (2008): Käivitati perekonnateemaline saatesari "Pereelu"
Eesti Televisioonis, mille eesmärgiks oli perepoliitika põhimõtete tutvustamine,
perekonnal põhineva ühiskonnamudeli ning laste ja perekonna väärtustamine.
Jätkus ka pereteemaline saatesari „Minu pere“ Kuku raadios. Oktoobris ja
novembris toimus teavituskampaania "Teadlik valik". Kampaania eesmärk oli
tõsta inimeste teadlikkust seksuaaltervisest, pereplaneerimisest ja üksteisest
hoolivast seksuaalkäitumisest ning süvendada inimestes hoiakut, et soovimatust
rasedusest hoidumiseks tuleks kasutada rasestumisvastaseid meetodeid
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Teadlikkuse tõus töö- ja pereelu ühitamise
võimalustest ja plussidest. Tööandjad väärtustavad enam töötajate peresid aj
töötaja vaba aega
Tegelik vahetu tulemus (2008): Pideva ülevaadete aktualiseerimine perekonda
mõjutavatest seadusaktidest büroo kodulehel ja inforaamatu välja andmine „Laps
on rõõmuks“. Lisaks on teostatud perekonnaseaduse eelanalüüsid, uuringute
põhjal Eesti pere olukorra kaardistamine. Töötajasõbraliku ettevõte konkursi
läbiviimine, et soodustada ettevõtete tegevust peresõbralikkuse valdkonnas.
Kohalike omavalitsuste lapsesõbralikkuse monitooringu korraldamine ning
tublimate tunnustamine
Uued algatused:
1. Laste ja perekonna tähtsustamine, tervist säästvate eluviiside propageerimine
perekesksete ja terviseteadlike hoiakute kujundamiseks ühiskonnas. Vastava
teavituskampaania korraldamine (perepäevade organiseerimine, sari ETV-s,
raadiotes jm)
Tegelik vahetu tulemus (2008): 2008 valmis ministri juhitud rahvastikupoliitika
nõukoja
töö
tulemusel
rahvastikupoliitika
strateegiline
dokument
„Rahvastikupoliitika alused 2009-2013“. Dokumendis nähakse ette strateegilised
suunad ja peamised tegevused ka perepoliitika ja tervise valdkonnas. Vastavalt
aluste dokumendile on järgmiseks sammuks „Perede arengukava“ koostamine,
mille eest vastutab Sotsiaalministeerium ja mis puudutab ka alamtegevusi
perepoliitika valdkonnas. Sotsiaalministeeriumi eestvedamisel valmis 2008. aastal
ka Rahvatervise arengukava, kus ministri büroo osales partnerina
2. Kriisiraseduse
korraldamine

nõustamise

koolituse

jätkamine,

vastava

teavitustöö
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Ajavahemikul septembrist kuni detsembrini 2008
jätkus koostöös SA Väärtustades Eluga rasedusnõustajate koolitamine.
Ajavahemikul juuli-detsember 2008 toimus üle-eestilise koostöövõrgustiku
ülesehitamine ja teavitustöö maakondades rasedusnõustamise alase teenuse
kättesaadavuse suurendamiseks
3. Töö- ja pereelu ühitamise propageerimine, vastava seadusandluse ja hoiakute
kaardistamine. Tööandjatele suunatud seminaride korraldamine suunitlusega
teavitada neid töö- ja pereelu ühitamise võimalustest ja kasulikkusest
Tegelik vahetu tulemus (2008): 10. detsembril toimus tööandjatele töötaja- ja
peresõbralikkuse seminar "Töötajasõbralikkus ja kasumlikkus?", mille eesmärgiks
oli teavitada tööandjaid töötaja- ja peresõbralikkuse parimatest praktikatest
ettevõtetes ning levitada tööandjate seas arusaamist, et töötaja- ja peresõbralikkus
on kasulik nii tööandjale kui töövõtjale. Ministri maakonnavisiitide ajal külastati
ja tunnustati peresõbralikke ettevõtteid. Ministri büroo poolt korraldatud uuringu
tulemused näitasid, et tööandjate poolne suhtumine peredesse on aastatega
tunduvalt paranenud
4. Eesti koolides perekasvatuse õpetamise olukorra kaardistamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Alustati olukorra kaardistamisega ning vastav
analüüs valmib mais 2009.
5. Mitmete valdkondlike uuringute, nagu sündimuskäitumine, lasteaiajärjekorrad,
peresõbralik omavalitsus jms, läbiviimine
Tegelik vahetu tulemus (2008): 2008. aastal valmisid järgmised uuringud ja
raportid:
1) Sündimust mõjutavad tegurid Eestis 2008
2) Perede sissetulekute ja tarbimise struktuur 2003 – 2007
3) Eesti rahvastik 2007-2020
4) Kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele Eestis 2007
5) Eakate ja teiste rühmade heaolu uuring
•

Sündimust suurendavate meetmete kavandamine ja analüüsimine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Sündimust iseloomustav summaarne
sündimuskordaja suureneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): Valmisid uuringud Sündimust mõjutavad tegurid
Eestis, Perede sissetulekute ja tarbimise struktuur 2003 – 2007, Eesti rahvastik
2007-2020. Erinevate uuringute ja analüüside tulemusel jõuti järeldusele, et Eesti
perepoliitika on olnud suhteliselt hea nii vaesuse vähendamisel kui sündimise
toetamisel. Edasiste perepoliitiliste meetmete kavandamisel tuleb keskenduda
enam laste ja lastega seotud teenuste toetamisele (päevahoid) ja perioodile pärast
vanemahüvitise lõppu, kus perepoliitika on olnud nõrgem, kuid omab mõju
sündimusele ja perede heaolule. Kuigi majanduslike tegurite osatähtsust
sündimust piirava asjaoluna on vähenenud, on tegemist olulise probleemiga
Uued algatused:
1. Analüüsida erinevate perepoliitiliste sammude mõju sündimusele ja tõhusust
laste kasvatamisele. Pakkuda välja vastavalt analüüsile uusi meetmeid
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Telliti uuring „Sündimust mõjutavad tegurid
Eestis 2008”. Erinevate uuringute ja analüüside tulemusel jõuti järeldusele, et
Eesti perepoliitika on olnud suhteliselt hea nii vaesuse vähendamisel kui
sündimise toetamisel. Mõlemas suunas on Eesti tulemused viimastel aastatel
paranenud. Edasiste perepoliitiliste meetmete kavandamisel tuleb keskenduda
enam laste ja lastega seotud teenuste toetamisele ja perioodile pärast
vanemahüvitise lõppu, kus perepoliitika on olnud nõrgem, kuid omab mõju
sündimusele ja perede heaolule
2.
Lasteaiakohtade
arvu
suurendamiseks
ja
lasteaiakasvatajatele
põhikooliõpetajatega võrdsete alampalkade maksmisele kaasaaitamiseks uute
lasteaiakohtade ehitamise riikliku investeeringute programmi „Igale lapsele
lasteaiakoht” raha eraldamise regulatsiooni väljatöötamine ja programmi
elluviimise jälgimine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Ministri büroo eestvedamisel valmistati ette
rahastamisotsuste tegemiseks vajalik määrus. Valitsus kinnitas vastava määruse
31.01. 2008. Ministri juhitud komisjon hindas programmile saabunud taotlusi ning
vastavalt komisjoni ettepanekule kinnitas Vabariigi Valitsus 17.07. 2008
nimekirja lasteaedadest, mille ehitamist või renoveerimist riik 2008. aastal toetas.
2008. aastal toetati viie lasteaia ehitamist ja renoveerimist 74 250 000 krooni
ulatuses. Programmi tulemusena loodi 384 uut ja renoveeriti ligi 300 lasteaia
kohta. Ühtlasi tõusis 90% omavalitsustes lasteaiapedagoogide palk
põhikooliõpetajatega võrdsele tasemele
•

Integratsiooni- ning rahvus- ja kodakondsuspoliitika tõhus väljatöötamine ja
elluviimine
Kavandatud vahetu tulemus (2008):
kodakondsusega inimeste arv väheneb

Kodakondsuseta

Tegelik vahetu tulemus (2008): Kodakondsuseta
kodakondsusega inimeste arv vähenes 110 315 inimeseni.

või
või

määratlemata
määratlemata

Kavandatud vahetu tulemus (2008): Eestisse tagasipöörduvate rahvuskaaslaste arv
suureneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): 242 inimest sai tagasipöördumistoetust
Uued algatused:
1. „Integratsiooniprogrammi 2000-2007” lõpphindamine ning selle edukuse ja
puuduste analüüsimine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Avatud hanke raames valiti välja lõpphindamise
teostaja. Tulemused laekuvad mais 2009
2. Valdkondliku arengukava "Eesti lõimumiskava 2008- 2013" koostamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Ministri eestvedamisel toimus valdkondliku
arengukava koostamine. Valdkondlik arengukava aastateks 2008-2013 koos
rakendusplaaniga kiideti Vabariigi Valitsuse poolt heaks 14.04. 2008.
Lõimumiskava on aluseks riiklikule integratsioonipoliitikale
3. Venekeelsele elanikkonnale eesti keele õppimise võimalusi ja kodakondsuse
keeleeksamit tutvustava kampaania korraldamine
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Novembris 2008 viidi määratlemata
kodakondsusega isikute arvu vähendamiseks ja Eesti elanike teadlikkuse
tõstmiseks kultuurilisest mitmekesisusest ning eestlaste sallivuse tõstmiseks
teisest rahvusest inimeste suhtes läbi kampaania „Eestis elades on hea omada
Eesti kodakondsust/Eesti on salliv ühiskond teiste rahvuste suhtes“
Ministri büroo eestvedamisel teavitatakse alates 2008. a veebruarist määratlemata
kodakondsusega laste vanemaid lapse sünni registreerimisel, et neil on võimalus
taotleda oma lapsele lihtsustatud korras Eesti kodakondsust. Lapsevanematele
antakse Eesti kodakondsuse taotlemist tutvustav infovoldik ning palutakse täita
teavitusleht selle kohta, et talle on tutvustatud võimalust taotleda oma lapsele
Eesti kodakondsust ning kas ta on nõus, et Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
võtab temaga ühendust ja nõustab personaalselt
Valitsus võttis vastu ministri büroo eestvedamisel välja töötatud määruse, millega
muudetakse Eesti Vabariigi Põhiseaduse ja Kodakondsuse seaduse tundmise
eksami läbiviimise korda. Alates 01. märtsist 2009 kehtima hakkava korra
kohaselt muutub eksam ning selleks ettevalmistamine sisulisemaks ning
praktilisemaks. Küsimused sõnastatakse sellisel moel, et nad vastavad
kodakondsuse taotlejatelt nõutavale algtaseme keeleoskusele. Eksamiküsimustena
hakatakse kasutatama ainult valikvastustega küsimusi, kuid samas nõuab
küsimustele vastamine seadustest sisulist arusaamist. Eksami ettevalmistamiseks
valmib metoodiline käsiraamat, kus lisaks kodakondsus-ja põhiseaduse
põhimõtetele on peatükid ka Eesti riigi ja rahva ajaloost ning tänapäevast
4. Aastaks 2010 laste keelelaagrite korraldamiseks kasutatavate vahendite
suurendamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Aastal 2008 korraldati Integratsiooni Sihtasutuse
poolt 2 konkurssi kogusummas 5 442 683 (võrdluseks aastal 2007 vahendeid 4
046 679). Koolivälistes keelelaagrites osales ligikaudu 1350 eesti- ja muukeelset
last
5. Toimiva eestlaste tagasikutsumise riikliku programmi koostamine aastateks
2009-2013. Väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlaste toetamine ja
koostöö edendamine väliseesti organisatsioonidega
Tegelik vahetu tulemus (2008): Vahetu tulemus: „Rahvuskaaslaste programm
2009-2013 valmis detsembris 2008. 2008. aastal kaardistati lisaks suur osa
väliseesti organisatsioonidest (arvuliselt ligi 600) ning valmis ka väliseestlastele
mõeldud veebileht aadressil www.eesti.ee/rahvuskaaslased. EV 90 juubeliaasta
raames toetati väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste lähendamiseks ETV
telesarja „Meie Euroopas“
6. Rahvuskultuuriseltside projektide koordineerimine ja rahastamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Toimus üks rahvuskultuuriseltside
baasfinantseerimise taotlusvoor, mille tulemusena jagati kultuuriseltside
tegevuseks 4 milj krooni. Integratsiooni Sihtasutuse poolt viidi läbi
projektikonkurss, mille tulemusel jagati erinevateks rahvuskultuuriseltside
kultuuriprojektideks 920 000 krooni. 2008. aasta septembris-oktoobris viidi
ministri büroo eestvedamisel läbi rahvuskultuuriseltside katusorganisatsioonide ja
nende liikmete atesteerimine. Atesteerimise eesmärgiks oli katusorganisatsioonide
vastutuse suurendamine oma liikmete põhikirjaliste eesmärkide elluviimise
jälgimisel ja ühtlasi tagada paremini rahvusvähemuste kultuuriseltside
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jätkusuutlikkus. Samuti valmistati ette ja muudeti baasfinantseerimise rahastamist
nii, et alates 2009 saavad taotlusvoorus osaleda ainult atesteeritud seltsid ning
vahendite eraldamine käib läbi katusorganisatsioonide. Katusorganisatsioonide
kaudu rahvusvähemuste kultuuriseltside rahastamine arendab organisatsioonide
finants- ja aruandevõimekust, andes riigile senisest usaldusväärsemad partnerid.
Novembris 2008 kuulutati Integratsiooni Sihtasutuse poolt välja ka 2009. aasta
baasfinantseerimise taotlusvoor, mille tulemusena kiireneb oluliselt laekunud
taotluste menetlemine ning seejärel vahendite jõudmine kultuuriseltsideni
7. Rahvusvähemuste kultuuriorganisatsioonide ühtse internetipõhise andmebaasi
edasiarendamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Koostöös MTÜ Rahvusvähemuste Koolitus- ja
Infokeskusega jätkus veebilehe www.rvke.ee arendamine
8. Peipsi-äärse vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri edendamise toetamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Läbi eesti vanausuliste katusorganisatsiooni Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja Arendusühing - toetati erinevaid rahvuskultuuri
edendamise projekte (sh Eesti vanausuliste virtuaal-andmebaasi loomist, Eesti
vanausuliste lugemiku ja sõnastiku ettevalmistavad töid ning sõnastiku
kirjastamist, Kolkja muuseumi ränd- ja püstinäituse stendide valmistamist, Eesti
vanausuliste neumade laulmistundide korraldamist, Kallaste koguduse kiriku
ikonostaaži raamide konserveerimist)
9. Eesti Vabariigi 90. aastapäeva raames Rahvuste Kuu organiseerimine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Oktoobris 2008 toimunud Rahvuste Kuu raames:
1) toimus 4. oktoobril suur Rahvuste Päev Salme kultuurikeskuses ning ministri
vastuvõtt rahvusvähemuste esindajatele;
2) viidi läbi fotokonkurss "Üks riik - 121 rahvust, mille parimatest fotodest
kokkupandud ringnäitus oli üleval Tallinnas, Tartus, Kuressaares, Jõhvis ja
jätkub ka teistes Eesti linnades 2009. aasta esimesel poolel;
3) korraldati koostöös ajalehega Äripäev esmakordselt Multikultuurse ettevõtte ja
töökeskkonna konkurss. Konkursi eesmärk oli leida ja tunnustada ettevõtteid,
kes väärtustavad ja toetavad multikultuurset töökeskkonda ning loovad
võrdseid võimalusi kõikidele töötajatele hoolimata nende rahvusest;
4) toimus erinevate kultuuriseltside esindajatega intervjuude sari Vikerraadios ja
viktoriin teemal Eesti Vabariik 90 raadios 100 Fm
10. Inimõiguste alaste organisatsioonide toetamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Toetati kolme Eestis inimõigustega tegeleva
organisatsiooni (Ida-Virumaa Integratsioonikeskus, Eesti Inimõiguste Instituut ja
Inimõiguste Keskus) tegevust. Oktoobris valmis 2007. aasta inimõiguste olukorda
käsitlev
aastaaruanne
„Inimõigused
Eestis“.
Vt
http://www.humanrights.ee/page.php?page=46&parent=3
11. Represseeritute organisatsioonide tegevuse toetamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Toetati represseeritute katusorganisatsiooni SA
Eesti Represseeritute Abistamise Fondi, mille tulemusena toetati represseeritute
organisatsioonide tegevust ning represseeritutega seotud mälestuste jäädvustamist
12. Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia toetamine
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Tegelik vahetu tulemus (2008): toetati kahe Eestis registreeritud vähemusrahvuste
kultuuriautonoomia - Eesti ingerisoomlaste Liit ja Rootsi Vähemusrahvuse
Kultuurinõukogu - põhikirjalist tegevust
Lisaks: ministri büroo algatas Eesti Vabariigi kodakondsust väärtustava
tegevusena kodakondsustunnistuste kätteandmise pidulikud tseremooniad.
Esimest korda anti sel viisil tunnistused üle 15. veebruaril 2008 Jõhvis ja aasta
lõpus toimus juba 10. tseremoonia (neist 3 Ida-Virumaal, 4 Tallinnas ning
ülejäänud mujal Eestis). Kokku sai piduliku tseremoonia raames 2008. aastal
tunnistuse ligikaudu 600 uut kodanikku. Tseremooniad jätkuvad ka 2009. aastal
Detsembris käivitus ministri büroo toel teisest rahvusest inimeste parema
informeerituse tagamiseks Eesti ühiskonnas toimuvast telekanalil Pervõi Baltiiski
kanal ühiskondlik-poliitiline diskussioonisaadete sari „Otsekõne“ (kokku 12
saadet). Vt lähemalt http://rus.delfi.ee/projects/otsekone
Ministri büroo eestvedamisel jätkus kodanikupäeva raames 26. novembril aasta
kodaniku valimine. Aasta Kodanikuks 2008 valiti kampaania „Teeme ära“
eestvedaja Rainer Nõlvak. Samuti algatati traditsiooni, mille kohaselt avaldab
ministri büroo kodanikupäeva raames koostöös maakondade ja kohalike
omavalitsusliitudega tähelepanu ning tunnustust igast Eesti maakonnast valitud
parimale kodanikuühendusele
Viidi läbi iga kahe aasta tagant läbiviidav integratsioonimonitooring 2008.
Integratsioonimonitooring on avaliku arvamuse küsitlus, millega mõõdetakse
Eesti elanike hoiakuid rahvussuhete ning riikliku lõimumispoliitika kohta
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viidi läbi uuring "Eesti keele õppe ja
tasemeeksami sooritamise motivatsioon". Uuring annab ülevaate peamistest eesti
keele tasemeeksami sooritamisega seotud probleemidest
Tegevusvaldkonna 2008. aasta meetmete eelarve (tuhandetes kroonides)
2008.
aasta
2008.
2008. aasta
planeeritu aasta
planeeritud
d eelarve tegelikud eelarve
Meede
kulud
kulud
tulud
Valdkonna uuringute teostamine
ja poliitika(te) väljatöötamine
ning nende täitmise
koordineerimine, ministri
vastavate komisjonide töö
korraldamine, koostöö
ministeeriumide ja
ametiasutustega ning
kodanikuühendustega
67,07
65,02
2,55
Tegevusvaldkond kokku
67,07
65,02
2,55

2008.
aasta
tegelikud
tulud

9,11
9,11
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5. Eesmärk: Tagada usaldusväärne, asjatundlik ja pühendunud avalik teenistus
Indikaator 1: Avaliku teenistuse usaldusväärsus (nende elanike osakaal, kes täielikult
või suurel määral nõustuvad väitega, et ametnikud tegutsevad ausalt, erapooletult ja
läbipaistvalt)
Algtase (2007): 30%
Kavandatud saavutustase (2011): Paraneb
Kavandatud saavutustase (2008): Paraneb
Tegelik saavutustase (2008): 49%
Indikaator 2: Avaliku teenistuse asjatundlikkus (nende elanike osakaal, kes täielikult
või suurel määral nõustuvad väitega, et ametnikud tegutsevad professionaalselt ja
tulemuslikult)
Algtase (2007): 49%
Kavandatud saavutustase (2011): Paraneb
Kavandatud saavutustase (2008): Paraneb
Tegelik saavutustase (2008): 60%
Indikaator 3: Avaliku teenistuse pühendumus (ametnike pühendumuse indeks)
Algtase (2007): 49 punkti
Kavandatud saavutustase (2011): Paraneb
Kavandatud saavutustase (2008): Paraneb
Tegelik saavutustase (2008): 53 punkti
Meede: Avaliku teenistuse ühiste põhiväärtuste ja eetika tugevdamine; avaliku
teenistuse personalijuhtimise arendamine; avaliku teenistuse asjatundlikkuse
tõstmine olulistes avaliku halduse valdkondades ja avaliku teenistuse koolituse
juhtimise arendamine; avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise ja arendamise
süsteemi tõhustamine ning haldussuutlikkuse tõstmise meetme ja inimressursi
arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ tõhus
rakendamine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Avaliku teenistuse ühiste põhiväärtuste ja eetika tugevdamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Avalike teenistujate usaldusväärsus paraneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): Hinnang usaldusväärsusele 49%, 2007. aastal
30%
Uus algatus:
Avaliku teenistuse eetikanõukogu moodustamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Avaliku teenistuse arengusuundade ebaselguse
tõttu edasi lükkunud

•

Avaliku teenistuse personalijuhtimise arendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Personalijuhi kui asutuse juhi partneri roll
kasvab ja avaliku teenistuse personalivoolavus väheneb
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Tulemust hinnatakse kord kolme aasta jooksul
vastavalt hindamismetoodikale, järgmine hindamine on kavas 2009. aastal
Uus algatus:
Avaliku teenistuse seaduse ja selle rakendusaktide väljatöötamisel osalemine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Osaleti avaliku teenistuse seaduse eelnõu
väljatöötamisel, esitades Riigikantselei seisukohad, märkused ja ettepanekud
•

Avaliku teenistuse asjatundlikkuse tõstmine olulistes avaliku
valdkondades ja avaliku teenistuse koolituse juhtimise arendamine

halduse

Kavandatud vahetu tulemus (2008): Rahulolu koolitus- ja arendustegevustega on
kõrge
Tegelik vahetu tulemus (2008): Rahulolu on 97%
Uued algatused:
1. Regulaarsete eesti keele täiendkoolituste korraldamine avalikele teenistujatele
ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele
Tegelik vahetu tulemus (2008): Koolitusvajadus on koostöös ministeeriumide,
ametite ja inspektsioonidega välja selgitatud. Leping Sisekaitseakadeemiaga keskja kõrgtasemega eesti keele koolitusprogrammide väljatöötamiseks ja koolituste
läbiviimiseks eesti keelt võõrkeelena kõnelevatele ametnikele on sõlmitud. 100tunnine eesti keele kesktaseme koolitus kuni 192 ametnikule ja 60-tunnine eesti
keele kõrgtaseme koolitus kuni 112 ametnikule korraldatakse ajavahemikus
09.2008-12.2009
2. Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse
haldusvõimekus“ programmi „Keskne koolitus“ käivitamine

suuna

„Suurem

Tegelik vahetu tulemus (2008): Programm on käivitatud. Läbi on viidud ligikaudu
30 koolitust 537 ametnikule: riigiametnike sisseelamiskoolitused, eetika
koolitused riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele, õigusaktide mõjude
analüüsi ja kaasamise koolitus kohalike omavalitsuste ametnikele, viiest
moodulist koosnenud koolitus valla- ja linnasekretäridele, eesti keele koolitused
eesti keelt võõrkeelena kõnelevatele avalikele teenistujatele, avaliku teenistuse
palgakorralduse koolitused
•

Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise ja arendamise süsteemi tõhustamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Tippjuhtide ametikohtadele korraldatud
konkursid on edukad, tippjuhtide rahulolu koolitus- ja arendustegevustega on
kõrge, arendustegevuste tulemuslikkus ja mõju vastab kavandatule
Tegelik vahetu tulemus (2008): 92% konkurssidest edukad; tippjuhtide rahulolu
koolitus- ja arendustegevustega 5-pallisel skaalal 4,0
Uued algatused:
1. Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna
haldusvõimekus“ programmi „Tippjuhtide arendamine“ käivitamine

„Suurem
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Programm on käivitatud. Läbi on viidud kaks
poliitikakujundamise koolitust, majanduspoliitika teemaline arenguprogramm,
inglise keele koolitused erinevatele tasemetele, probleemilahendusmeetodi
töötuba. Korraldati kantslerite õppevisiit Lätti, Euroopa Liidu teemaline koolitus
tippjuhtidele, toimus kaks meistriklassi. Käivitatud on tippjuhtide järelkasvu
programm. Ekspertide kaasamiseks saadeti välja
pakkumuskutse
kompetentsimudeli ja selle rakenduspõhimõtete uuendamiseks
2. Avaliku teenistuse tippjuhtide hindamine ja arendamine avaliku teenistuse
tippjuhtide kompetentsimudeli alusel (sh vajadusel tippjuhtide kompetentsimudeli
ja elektroonilise kompetentsikeskuse uuendamine)
Tegelik vahetu tulemus (2008): Tippjuhtide kompetentside hindamise põhimõtete
uuendamiseks on käivitatud töörühm, mis koosneb ekspertidest ja avaliku
teenistuse tippjuhtidest
•

Haldussuutlikkuse tõstmise meetme ja inimressursi arendamise prioriteetse suuna
„Suurem haldusvõimekus“ tõhus rakendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Valitsuse töö efektiivsus ning avaliku
teenistuse usaldusväärsus, asjatundlikkus ja pühendumus paranevad
Tegelik vahetu tulemus (2008): Valitsuse töö efektiivsuse keskmine punktisumma
langes 37,9 punktini, keskmine koht EL riikide hulgas tõusis 5. kohale. Avaliku
teenistuse usaldusväärsus, asjatundlikkus ja pühendumus on paranenud
Uued algatused:
1. Haldussuutlikkuse tõstmise meetme 2004-2006 lõpetamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Meetme 1.4 raames kavandatud taotlusvoorud on
läbi viidud, meetme vahendid on välja jagatud ning struktuurivahendite
pilootsulgemise projektis on edukalt osaletud
2. Inimressursi arendamise rakenduskava prioriteetse suuna „Suurem
haldusvõimekus“ käivitamine: vajalike õigusaktide väljatöötamine, kõigi
kavandatud programmide ja meetmete rakendamise alustamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Kokku kinnitati 69% programmidest: planeeritud
programme oli 13, millest nelja osas võeti vastu otsus alustada programmiga
2009. aastal
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Tegevusvaldkonna 2008. aasta meetmete eelarve (tuhandetes kroonides)
2008. aasta
planeeritud
eelarve
kulud

Meede
Avaliku teenistuse ühiste
põhiväärtuste ja eetika
tugevdamine; avaliku teenistuse
personalijuhtimise arendamine;
avaliku teenistuse asjatundlikkuse
suurendamine olulistes avaliku
halduse valdkondades ja avaliku
teenistuse koolituse juhtimise
arendamine; avaliku teenistuse
tippjuhtide värbamise ja
arendamise süsteemi tõhustamine;
inimressursi arendamise
rakenduskava prioriteetse suuna
"Suurem haldusvõimekus" tõhus
rakendamine
37 094
Tegevusvaldkond kokku
37 094

2008.
aasta
tegelikud
kulud

2008. aasta
planeeritud
eelarve
tulud

2008.
aasta
tegelikud
tulud

33 036
33 036

22 685
22 685

19 307
19 307

6. Eesmärk: Tagada üleminek paberivabale asjaajamisele, sealhulgas
elektroonilisele dokumendivahetusele, luua Rahvusarhiivi digitaalarhiiv ning
tagada arhivaalide kogumine, säilimine ja juurdepääs neile
Indikaator 1: Elektroonilisele dokumendivahetusele üle läinud asutuste suhtarv
asutuste gruppides
Algtase (2007): Ministeeriumid ja Riigikantselei 42%; maavalitsused 33%; ametid ja
inspektsioonid 11%
Kavandatud saavutustase (2011): Kavandatud saavutustase (2008): Kõikides gruppides 100%
Tegelik saavutustase (2008): Ministeeriumid ja Riigikantselei 92%, maavalitsused
100%, ametid ja inspektsioonid 80%
Indikaator 2: Asutuste arv, kelle dokumendihaldussüsteemid tagavad dokumentide
digitaalarhiivi nõuetele vastava säilitamise
Algtase (2007): Mitte ühtegi
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Kavandatud saavutustase (2011): Täpsustatakse järgneva perioodi arengukavas
Kavandatud saavutustase (2008): Määratletakse järgneva perioodi arengukavas pärast
algtaseme määratlemist
Tegelik saavutustase (2008): Indikaatorist loobuti ja asendati 2009. a tegevuskavas
indikaatoriga “Valitsusasutuste arv, kelle elektroonilised dokumendihaldussüsteemid on
liidestatud Rahvusarhiivi digitaalarhivaalide vastuvõtuinfosüsteemiga, kasutades
Rahvusarhiivi poolt loodud universaalset arhiveerimismoodulit”
Indikaator 3:
Rahvusarhiivis

Nõuetekohastes

hoidlates

säilitatavate

arhivaalide

osakaal

Algtase (2007): 39%
Kavandatud saavutustase (2011): Kasvab
Kavandatud saavutustase (2008): Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide
osakaal Rahvusarhiivis ei lange
Tegelik saavutustase (2008): 51,3%
Indikaator 4: Genealoogiliste arhivaalide kättesaadavus veebis
Algtase (2007): 2,24 miljonit kujutist
Kavandatud saavutustase (2011): 6 miljonit kujutist
Kavandatud saavutustase (2008): Veebis kättesaadavate arhivaalide hulk suureneb
Tegelik saavutustase (2008): 3,2 miljonit kujutist
Indikaator 3: Digitaalse juurdepääsuga teatmestu osakaal Rahvusarhiivis
Algtase (2007): 72%
Kavandatud saavutustase (2011): 100%
Kavandatud saavutustase (2008): Vähemalt 84%
Tegelik saavutustase (2008): 84%
Meede: Avaliku sektori asjaajamise arengu kavandamine ja koordineerimine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Ministeeriumide ja teiste valitsusasutuste (maavalitsused, ametid, inspektsioonid)
elektroonilisele dokumendihaldusele ülemineku tagamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Kõik ministeeriumid ja Riigikantselei,
maavalitsused ning ametid ja inspektsioonid on läinud üle elektroonilisele
dokumendivahetusele
Tegelik vahetu tulemus (2008): Ministeeriumid ja Riigikantselei 92%,
maavalitsused 100%, ametid ja inspektsioonid 80%

Meede: Arhivaalide kogumise ja säilitamise ning neile juurdepääsu tagamine
•

Rahvusarhiivi digitaalarhiiv loomine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Suureneb nende asutuste arv, kelle
dokumendihaldussüsteemid tagavad dokumentide digitaalarhiivi nõuetele vastava
säilitamise
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Tegelik vahetu tulemus (2008): Loodi asutuste dokumendihaldussüsteemidest
digitaaldokumentide arhiveerimist (eraldamist) võimaldav universaalne
arhiveerimismoodul
Uus algatus:
Asutuste dokumendihaldussüsteemidest digitaaldokumentide arhiveerimist
(eraldamist) võimaldava universaalse arhiveerimismooduli loomine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Universaalne arhiveerimismoodul on loodud
•

Arhivaalide säilitustingimuste parandamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate
arhivaalide osakaal Rahvusarhiivis ei lange
Tegelik vahetu tulemus (2008): 51,3%, 2007. aastal 39%
Uus algatus:
President Lennart Meri arhiivi korrastamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Arhiivi on korrastatud, tegevus jätkub 2009. aastal

•

Arhivaalide juurdepääsu võimaluste laiendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Genealoogiliste arhivaalide kättesaadavus
veebis suureneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): 3,2 miljonit kujutist, 2007. aastal 2,24 miljonit
kujutist
Kavandatud vahetu tulemus (2008): Digitaalse juurdepääsuga teatmestu osakaal
Rahvusarhiivis kasvab
Tegelik vahetu tulemus (2008): 84%, 2007. aastal 72%
Uus algatus:
Paberivaba arhiiviteatmestu loomine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Paberivaba arhiiviteatmestu loomise käigus
lisandus 1,4 miljonit uut kirjet

Tegevusvaldkonna 2008. aasta meetmete eelarve (tuhandetes kroonides)
2008. aasta 2008.
2008. aasta 2008.
planeeritud aasta
planeeritud aasta
eelarve
tegelikud eelarve
tegelikud
Meede
kulud
kulud
tulud
tulud
Avaliku sektori asjaajamise
arengu kavandamine ja
koordineerimine
3 322
6 205
750
20
Arhivaalide kogumine ja
säilitamine ning neile juurdepääsu
tagamine
76 374
78 337
8 507
8 303
Tegevusvaldkond kokku
79 696
84 542
9 257
8 323
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7. Eesmärk: Tagada elektroonilise Riigi Teataja (eRT) usaldusväärsus,
kättesaadavus ja kasutamise mugavus
Indikaator 1: Elektroonilise Riigi Teataja vigade arv
Algtase (2007): 136
Kavandatud saavutustase (2011): Väheneb
Kavandatud saavutustase (2008): Väheneb vähemalt 20%
Tegelik saavutustase (2008): 36,8%
Indikaator 2: Elektroonilise Riigi Teataja katkestuste kestus
Algtase (2007): Keskmiselt alla kahe tunni kuus
Kavandatud saavutustase (2011): Hoida taset
Kavandatud saavutustase (2008): Keskmiselt alla kahe tunni kuus
Tegelik saavutustase (2008): Keskmiselt 43,5 minutit kuus
Indikaator 3: Elektroonilise Riigi Teataja kasutajate rahulolu
Algtase (2007): 94% rahul või pigem rahul
Kavandatud saavutustase (2011): Hoida taset
Kavandatud saavutustase (2008): Kasutajate rahulolu ei lange
Tegelik saavutustase (2008): 95,8% rahul või pigem rahul
Indikaator 4: Elektroonilisse Riigi Teatajasse pöördumiste arvu kasv võrreldes
eelmise aastaga protsentides
Algtase (2007): 2,547 miljonit pöördumist
Kavandatud saavutustase (2011): Kasvab
Kavandatud saavutustase (2008): Kasvab vähemalt 5%
Tegelik saavutustase (2008): Kasvas 27%
Meede: Elektroonilise Riigi Teataja arendamine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Elektroonilise Riigi Teataja arendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2008): eRT vigade arv väheneb
Tegelik vahetu tulemus (2008): 86, 2007. aastal 136
Kavandatud vahetu tulemus (2008): eRT katkestuste kestus on stabiilselt väike
Tegelik vahetu tulemus (2008): Keskmiselt 43,5 minutit kuus, 2007. aastal
keskmiselt alla 2 tunni kuus
Kavandatud vahetu tulemus (2008): eRT kasutajate rahulolu on stabiilselt kõrge
Tegelik vahetu tulemus (2008): 95,8%, 2007. aastal 94%,
Kavandatud vahetu tulemus (2008): eRT-sse pöördumiste arv kasvab
Tegelik vahetu tulemus (2008): 2007. aastaga võrreldes kasvas pöördumiste arv
27%
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Uued algatused:
1. Terviktekstide koostamise alustamine Riigikantselei poolt
Tegelik vahetu tulemus (2008): Edasi lükatud seoses uue Riigi Teataja seaduse
väljatöötamisega
2. Majutusteenuse uute tingimuste rakendamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Majutusteenuse leping on muudetud ning uued
tingimused rakendatud.
3. Uue eRT infosüsteemi hange
Tegelik vahetu tulemus (2008): Uue eRT infosüsteemi hange on välja kuulutatud
4. Uue Riigi Teataja seaduse väljatöötamine
Tegelik vahetu tulemus (2008): Seaduse eelnõu on välja töötatud
5. XML-põhise dokumendivormingu kasutusele võtmine õigusaktide ja nendega
seotud dokumentide koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel
Tegelik vahetu tulemus (2008): XML töövahend on testimiseks vastu võetud

Tegevusvaldkonna 2008. aasta meetme eelarve (tuhandetes kroonides)
2008. aasta 2008.
2008. aasta
planeeritud aasta
planeeritud
eelarve
tegelikud eelarve
Meede
kulud
kulud
tulud
Elektroonilise Riigi Teataja
arendamine
13 383
11 523
8 157
Tegevusvaldkond kokku
13 383
11 523
8 157

2008.
aasta
tegelikud
tulud
590
590

Organisatsiooni arendamisel muudeti Riigikantselei tööprotsesse valitsuse istungite
ettevalmistamisel ja peaministri töö toetamisel ning optimeeriti tugiteenuste
osutamist, mis võimaldas vähendada Riigikantselei koosseisu 20% võrra:
teenistuskohtade arv vähenes 40 võrra, koondatud teenistuskohtadest 30 olid täidetud.
Rahvusarhiiv valmistas 2008. a ette kolme maa-arhiivi (Hiiu, Viljandi ja Pärnu)
sulgemise ning koondas Riigiarhiivi ja Ajalooarhiivi haldusfunktsioonide täitmise
haldusbüroo vastutusalasse. Ümberkorraldused võimaldasid vähendada Rahvusarhiivi
koosseisu 13% võrra: teenistuskohtade arv vähenes 36 võrra, koondatud
teenistuskohtadest 18 olid täidetud.
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Hinnang 2008. aasta tegevuskava elluviimisele
Riigikantselei seitsmest strateegilisest eesmärgist saavutati täielikult kuus, üks
eesmärk saavutati osaliselt.
Täielikult saavutati valitsuse töö planeerimise parandamise eesmärk; valitsuse otsuste
ettevalmistamise kvaliteedi tõstmise eesmärk; valitsuse poliitikate, otsuste, tegevuste
läbipaistvuse, arusaadavuse ja info kättesaadavuse tagamise eesmärk; riikliku
rahvastiku-, pere-, integratsiooni- ning rahvus- ja kodakondsuspoliitika tõhusa
väljatöötamise ja elluviimise eesmärk; usaldusväärse, asjatundliku ja pühendunud
avaliku teenistuse tagamise eesmärk; ning elektroonilise Riigi Teataja
usaldusväärsuse, kättesaadavuse ja kasutamise mugavuse tagamise eesmärk.
Osaliselt saavutati paberivabale asjaajamisele, sealhulgas elektroonilisele
dokumendivahetusele ülemineku tagamise, Rahvusarhiivi digitaalarhiivi loomise ning
arhivaalide kogumise, säilimise ja neile juurdepääsu tagamise eesmärk.
Rahvusarhiivis nõuetekohastes hoidlates säilitatavate arhivaalide osakaalu;
genealoogiliste arhivaalide veebis kättesaadavuse ning Rahvusarhiivis digitaalse
juurdepääsuga kindlustatud arhivaalide osakaalu indikaatorite järgi eesmärk saavutati.
Elektroonilisele dokumendivahetusele üle läinud asutuste suhtarvu indikaatori osas
eesmärki täielikult ei saavutatud. 2008. aasta lõpuks olid elektroonilisele
dokumendivahetusele üle läinud 10 ministeeriumi (Justiitsministeerium
testimisjärgus) ja Riigikantselei (kokku 92 protsenti asutuste grupist), kõik
maavalitsused ning 80 protsenti ametitest ja inspektsioonidest. Üleminek
elektroonilisele dokumendivahetusele oli suuremas osas siiski toimunud. Indikaatorist
“Asutuste arv, kelle dokumendihaldussüsteemid tagavad dokumentide digitaalarhiivi
nõuetele vastava säilimise” loobuti ja see asendati 2009. a tegevuskavas indikaatoriga
“Valitsusasutuste arv, kelle elektroonilised dokumendihaldussüsteemid on liidestatud
Rahvusarhiivi digitaalarhivaalide vastuvõtuinfosüsteemiga, kasutades Rahvusarhiivi
poolt loodud universaalset arhiveerimismoodulit”.
Kokkuvõttes võib strateegiliste eesmärkide saavutamise tulemusi pidada väga heaks.
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Ülevaade tähtsamatest majandusnäitajatest
Riigikantselei on valitsusasutus ja Riigikantselei tegevuskeskkonna üldist
makromajanduslikku arengut ja selle mõju majandustulemustele kirjeldab riigi 2008.
aasta majandusaasta koondaruanne.
Järgnevalt on esitatud
majandusnäitajatest.

ülevaade

Riigikantselei

haldusala

tähtsamatest

Tabel 1. Riigikantselei haldusala olulisemad majandusnäitajad 2004–2008
tuhandetes kroonides
2008
2007
2006
2005
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
273 561 282 344
298 317 314 807
Lühiajalised kohustused
33 565
19 293
13 394
17 382
aasta lõpus
Akumuleeritud tulem
239 996 263 051
284 923 297 425
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
38 095
66 424
29 578
20 246
Tegevuskulud
311 211 232 785
205 858 191 765
Tekke- ja kassapõhise
-23 055
-21 872
-12 588
-20 945
tulemi vahe üleandmiseks
Rahandusministeeriumile
Tegevustulem
-273 116 -166 361
-176 280 -171 519
Finantstulud ja -kulud
-1
0
-8
-2
Muud näitajad
Töötajate keskmine arv
423
430
452
485
Asutuste arv (asutust)
2
2
3
3
Põhivarainvesteeringute
9 054
13 630
4 616
5 994
kassaline maht
Eelarve ja selle täitmise
näitajad (Riigikassas)
Eelarve tulude maht
76 519
62 899
37 875
21 603
Eelarve tulude täitmine
45 088
81 913
26 523
24 120
Eelarve kulude maht
426 242 367 286
209 766 186 990
Eelarve kulude täitmine
367 859 247 513
192 443 176 250
Suhtarvud
Põhivarad/Bilansimaht
89%
91 %
92 %
97 %
Põhivarainvesteeringud/
4%
6%
2%
3%
Tegevuskulud
Tööjõukulud/Tegevuskulud 62%
62%
64 %
63 %
(v.a. antud toetused)
Majandamiskulud/
38%
38 %
36 %
37%
Tegevuskulud (v.a. antud

2004
323 950
13 656
310 294
18 547
177 863
-14 192

-159 316
-4
548
4
7 375

15 483
16 686
189 780
169 396
97 %
4%
62 %
38 %

toetused)
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Haldusala bilansimaht kahanes 2008. aastal 8,7 miljonit krooni ehk 3,1 protsenti, sh
põhivarad vähenesid 15,1 miljoni krooni võrra ja käibevarad suurenesid 6,4 miljoni
krooni võrra. Materiaalse põhivara vähenemise põhjuseks on Vabariigi Presidendi
Kantseleile üle antud kinnistu Kaare tn 10 ja töövahendid teenetemärkide
valmistamiseks. Ajalooarhiivi hoone projekteerimis-, uuringu- ja lammutuskulud, mis
olid kapitaliseeritud hoone maksumusse, kajastati perioodikuludena. Kohustuste ja
ettemaksete suurenemise põhjus on sihtfinantseerimisega seotud kohustuste ületulek
2009. aastasse.
Tegevuskulud suurenesid võrreldes 2007. aastaga 78 426 tuhande krooni võrra ehk 34
protsenti. Aruandeaasta tegevuskuludest moodustasid antud toetused 16 protsenti,
tööjõukulud 45 protsenti, majandamiskulud 27 protsenti, muud tegevuskulud 4
protsenti ja põhivara amortisatsioon 8 protsenti. Tegevuskulude suurenemise üheks
põhjuseks oli Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise koordineerimiseks eraldatud
vahendite koondumine Riigikantselei juurde.
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale ning töötajatele arvestatud tasu üldsumma on esitatud
raamatupidamise aastaaruande lisas 15. Aruandeaastal puudusid tegevjuhtkonna
liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused.
Eelarve kulude mahu ja täitmise näitajad on toodud lähtuvalt kassapõhise arvestuse
printsiibist. Eelarve kassalise täitmise aruanne sisaldab Euroopa Liidu
struktuurifondide ja välisprojektide vahendeid, õppelaenude kustutamiseks eraldatud
vahendeid, majandustegevusega seotud vahendeid ja eelmisest eelarveaastast
ületoodud kasutamata jääke.
Riigikantselei haldusala 2008. aasta eelarve põhineb valitsuse poolt heaks kiidetud
„Riigi eelarvestrateegial 2008-2011“, mille alusel koostati 2008. aasta riigieelarve
seadus. Riigikantselei haldusala eelarve on jaotatud viie tegevusvaldkonna vahel.
Tegevusvaldkondade eelarvete kogumaksumus oli 312 miljonit krooni ilma 2007.
aastast üle kantud vahenditeta.
Eelarve struktuur tegevusvaldkondade lõikes

4%
26%

36%

12%
22%
Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine

Minister Urve Palo tegevuse toetamine

Avaliku teenistuse arendamine

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus

Elektroonilise Riigi Teataja arendamine

Riigikantselei haldusala 2008. eelarve kulude jagunemine tegevusvaldkondade vahel
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Tegevusvaldkond „Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine“ moodustab
suurima osa Riigikantselei ja tema haldusala 2008. aasta eelarvest (36 protsenti).
Järgneb tegevusvaldkond „Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus“ (26
protsenti) ning seejärel tegevusvaldkond „Minister Urve Palo tegevuse toetamine“ (22
protsenti).
Eelarve kassaline täitmine suurenes haldusalas 2007. aastaga võrreldes 67,39
protsendilt 84 protsendile. 2007. aasta eelarve 67,39 protsendilist kassalist täitmist
mõjutasid lisaeelarve seadusega täiendavalt eraldatud vahendid, mis olid ette nähtud
Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise koordineerimiseks ning Rahukohtu 1 c
asuva hoone omandamiseks 2008. aastal.
Riigikantselei haldusala eelarve täitmise finantseerimisallikatest moodustasid
välisvahendid kogu kasutatud eelarvemahust 8 protsenti (29,7 milj krooni). Eelarve
täitmise aruande kohaselt moodustasid väljamaksetest 35,9 protsenti eraldised (132
milj krooni). Suurimad eraldised lisaks juubeliaastaga seonduvaile olid minister Urve
Palo büroo eraldised lõimumise ja rahvastikupoliitika teostamiseks (44,1 milj krooni)
ning Euroopa Liidu struktuuritoetused haldussuutlikkuse tõstmiseks (32 milj krooni).
2008. aasta eelarve täitmise mahuks Riigikassas kujunes koos 2007. aastast üle kantud
vahendite arvelt tehtud kuludega 368 miljonit krooni, sh Riigikantselei eelarve 290,6
miljonit krooni ja Rahvusarhiivi eelarve 77,4 miljonit krooni.

Olulisemad investeeringud

Riigikantselei haldusala 2008. aasta investeeringute kassapõhine maht oli 9,1 miljonit
krooni, neist olulisemad olid:
•
•
•
•
•
•

Riigivapi keti-klassi teenetemärk 624 928 krooni
Vastuvõtusaali renoveerimine ja sisustus 1 368 778 krooni
XML-põhise dokumendivormingu kasutusele võtmiseks õigusaktide ja
nendega seotud dokumentide koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel 1 253
400 krooni
Riigikantselei dokumendihaldussüsteemi arendamine ja avaliku teabe seaduse
nõuetele vastavaks viimine 1 249 346 krooni
Riigivanema Juhan Kuke portree 55 013 krooni
Rahvusarhiivi serveri, tarkvara ja seadmete soetus digitaalseks hoiustamiseks
407 996 krooni

Ülevaade 2009. aastal planeeritavatest investeeringutest:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatavatest „Infoühiskonna
arengukava
2013“
prioriteetse
suuna
„Infoühiskonna
edendamine“
struktuurivahenditest rahastatakse:
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•

•

•

Uue eRT infosüsteemi tarkvara hange ja arendus, mille tulemusena paraneb
õigusteabe kättesaadavus ja kasutajate rahulolu, samuti eRT töökindlus ja
usaldusväärsus. Võimaldab kokku hoida menetluskulusid kõikide eRT-sse
aktide esitamise protseduuride automatiseerimise abil. Kavandatav maksumus
4 871 795 krooni.
Euroopa Liidu dokumentide infosüsteemi arendamine ja juurutamine. Euroopa
Liidu dokumentide riigisisene menetlussüsteem (ELIS 2) on Riigikantselei
poolt hallatav ministeeriumide vaheline töövahend Euroopa Liidu Nõukogu
Peasekretariaadi poolt Eestile edastatud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga
seonduva teabe ja dokumentide riigisiseseks menetlemiseks (saatmine,
vastamine, kooskõlastamine, allkirjastamine). Kavandatav maksumus
6 700 000 krooni.
Rahvusarhiivi digitaalarhiivi loomise esimene etapp, mille käigus luuakse
asutuste dokumendihaldussüsteemidest digitaaldokumentide arhiveerimist
võimaldav universaalne arhiveerimismoodul.
Kavandatav
maksumus
7 000 000 krooni

Muudest või määramata allikatest laekumisega seotud eelarvest rahastatakse:
• XML-põhise dokumendivormingu kasutusele võtmine õigusaktide ja nendega
seotud dokumentide koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel.

Arengusuunad 2009. aastal
Riigikantselei 2009. a arengusuunad on esitatud Vabariigi Valitsuse poolt 21. jaanuari
2009. a korraldusega nr 14 kinnitatud „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste
hallatavatele riigiasutustele 2009. aastaks määratud tegevuskulude jaotus,
materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ning
sihtotstarbeliste eraldiste põhivara soetamise kulude objektiline liigendus ning
ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2009. aasta tegevuskavad“ lisas 4
„Ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2009. aasta tegevuskavad“
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Riigisekretäri hinnang sisekontrollisüsteemi kohta

Riigisekretärina hindan Riigikantselei ja tema haldusala sisekontrollisüsteemi
tõhusaks. Riigikantselei ning tema haldusala sisekontrollisüsteem järgib kehtivaid
õigusakte ja rahvusvaheliselt üldtunnustatud standardeid.
Riigikantselei ja Rahvusarhiivi tegevus on sihipärane ning asutuste varad on piisavalt
kaitstud. Tagatud on kohustuste lahusus asutuste funktsioonide täitmisel. Ametisse on
võetud professionaalsed töötajad, keda koolitatakse pidevalt. Toimub pidev teenuste
kvaliteedi parandamine, sh nüüdisaegsete infotehnoloogiliste lahenduste juurutamine.
Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb muu hulgas siseauditi ja Riigikontrolli poolt
läbiviidud auditite tulemusena antud hinnangutel.

Ülevaade Riigikantselei tegevusest siseauditi korraldamisel

Siseauditi funktsiooni täitjaks ja siseauditi eest vastutavaks isikuks Riigikantseleis ja
Rahvusarhiivis oli 2008. aastal riigisekretäri nõunik.
2008. aasta alguses toimus muudatus Rahvusarhiivi siseauditi eest vastutava isiku
ülesannetes. Riigikantselei haldusala siseauditi funktsioon koondati kogu haldusala
ulatuses riigisekretäri nõuniku pädevusse. Tema ülesandeks sai tagada Riigikantselei
ja haldusala siseauditialase töö reguleerimine ja arendamine ning siseauditi tegevuse
planeerimine, korraldamine ja kontrollimine, sealhulgas audiitorkontrolli tellimine
vastavalt riigisekretäri poolt kinnitatud siseauditi tööplaanile. Riigisekretäri nõunik oli
otsealluvuses riigisekretärile.
Siseauditi eest vastutav isik juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi õigusaktidest,
Kõrgemate Kontrolliasutuste Rahvusvahelise Organisatsiooni (INTOSAI) ja
Siseaudiitorite Instituudi (IIA) poolt väljaantud siseauditi ja sisekontrolli standarditest
ning Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud juhenditest.
Siseauditi funktsiooni täitmiseks on Riigikantseleis loodud vajalikud tingimused, on
tagatud ligipääs tööks vajaminevale informatsioonile ning funktsionaalne sõltumatus
asutuse ülejäänud tööst.
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Ülevaade Riigikantselei haldusalas oleva Integratsiooni Sihtasutuse
juhtimisest, investeeritud ressurssidest ja tegevuse tulemuslikkusest

Seisuga 31.12.2008 on Riigikantselei haldusalas Integratsiooni Sihtasutus. Vabariigi
Valitsuse 20. detsembri 2007. a korraldusega nr 587 määrati alates 1. jaanuarist 2008
Siseministeeriumi asemel Mitte-eestlaste Integratsiooni Sihtasutuse riigipoolseks
asutajaõiguste teostajaks Riigikantselei. 7. märtsil 2008. a jõustunud põhikirja
muudatuste kohaselt on sihtasutuse nimeks Integratsiooni Sihtasutus.
Sihtasutus on loodud järgmistel eesmärkidel:
• erinevate mitte-eestlaste gruppide Eesti ühiskonda integreerimine;
• mitte-eestlaste gruppide keeleõppega seonduvate probleemide lahendamine;
• mitte-eestlaste adaptsioon eesti kultuuriruumi ja nende kaasamine aktiivsesse
ühiskonnaellu.
Integratsiooni Sihtasutus on 2008. aastal seatud tegevuseesmärgid saavutanud.
Sihtasutuse tegevus- ja finantseesmärkide aluseks on valdkondliku arengukava „Eesti
lõimumiskava 2008-2013“ rakendusplaan aastateks 2008-2010 ning sihtasutuse
nõukogu poolt 12.02.08. a kinnitatud 2008. a tegevuskava ja eelarve.
2008. aastal alustati kahe rahastamisprogrammi rakendamist:
• Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi programm
aastateks 2007-2013. 24. novembril 2008. a kiitis Euroopa Komisjon heaks
Eesti esitatud Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondi
mitmeaastase programmi perioodiks 2007-2013 ning aastaprogrammid 2007 ja
2008.;
• ,,Riikliku struktuurivahendite kasutamise strateegia 2007-2013" rakenduskava
,,Inimressurssi arendamine'' meede ,,Keeleõppe arendamine 2007-2010". 19.
märtsil 2008. a kinnitas haridus- ja teadusminister oma käskkirjaga programmi
,,Keeleõppe arendamine 2007 – 2010“, andes sihtasutusele volitused
programmi elluviimiseks.

35

Järgnevalt on esitatud ülevaade sihtasutuse majandusnäitajatest.

Tabel 2. Integratsiooni Sihtasutuse majandusaasta näitajad
tuhandetes kroonides
Varad aasta lõpus
Kohustused aasta lõpus
Netovara aasta lõpus
Tegevustulud
sh saadud toetused
Tegevuskulud
sh tööjõukulud
Aruandeperioodi tulem
Finantstulud ja -kulud
Töötajate arv
Suhtarvud
Tööjõukulud/Tegevuskulud
Majandamiskulud/Tegevuskulud

2008
36 495
31 121
5 374
69 719
69 719
66 441
13 428
4 135
857
38

2007
31 297
30 059
1 239
49 142
49 134
48 844
10 762
712
414
43

20%

22%

22%

34%

2008. aasta lõpu seisuga töötas sihtasutuses 38 inimest. Sihtasutuse juhatus koosneb
ühest liikmest ning nõukogu 13 liikmest. Juhatuse liikme tasu oli 2008. aastal 429 000
krooni ning sihtasutuse nõukogu liikmete tasud olid 2008. aastal 37 000 krooni.
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II. Raamatupidamise aastaaruanne

Riigisekretäri deklaratsioon
Riigisekretär kinnitab oma vastutust lehekülgedel 38 kuni 65 toodud Riigikantselei
2008. aasta raamatupidamise aastaaruande koostamise eest ja kinnitab oma parimas
teadmises, et:
1) raamatupidamise aastaaruande koostamisel rakendatud arvestuspõhimõtted on
vastavuses Eesti hea raamatupidamistavaga;
2) raamatupidamise
aastaaruanne
kajastab
õigesti
ja
õiglaselt
raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid.

Heiki Loot
Riigisekretär
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Bilanss
tuhandetes kroonides
Lisa

31.12.2008

31.12.2007

273 561

282 344

30 916

24 565

4

12

5,6

21 138

11 337

7

1 114

4 191

9,1

8 660

9 025

242 645

257 779

Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Müügiootel põhivara

3

Põhivara
Osalused sihtasutuses

8

5 374

0

Kinnisvarainvesteeringud

9

293

305

Materiaalne põhivara

10

232 106

253 015

Immateriaalne põhivara

11

4872

4 459

Kohustused ja netovara

273 561

282 344

Lühiajalised kohustused

33 565

19 293

2

1

Võlad tarnijatele

2 156

3 486

Võlad töötajatele

12 988

10 844

18 419

4 962

239 996

263 051

Saadud lõivude ettemaksed

Muud kohustused ja saadud
ettemaksed

6

5,6

Netovara
Akumuleeritud tulem
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Tulemiaruanne
tuhandetes kroonides

Lisa

31.12.2008

31.12.2007

38 095

66 424

4 016

4 272

210
3 806

290
3 982

33 173
906

19 804
42 348

903
3

42 312
36

-311 211

-232 785

-51 430

-21 971

-51 430

-13
-21 958

15
16
17

-138 952
-85 527
-11 767

-111 889
-67 880
-10 656

18

-23 535

-20 389

-273 116

-166 361

4 134

0

-1
4 135
-268 982
268 982

-166 361
166 361

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste müük

5,13

Riigilõivud
Tulud majandustegevusest
Saadud toetused
Muud tegevustulud

12A
14

Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist
Eespool nimetamata muud tulud
Tegevuskulud
Antud toetused

12B

Sotsiaaltoetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Aruandeperioodi tulem
Siirded

17
8
19
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Rahavoogude aruanne
tuhandetes kroonides

Lisa

2008

2007

Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem

-273 115

-166 361

18
14
12B

23 535
-894
2
-250 472

20 389
-42 329
7
-188 294

5,6,7

-6 723

-6 831

14 272
-242 923

5 930
-189 195

Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Kasum/kahjum põhivara müügist
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade
netomuutus:
Põhitegevusega seotud kohustuste
netomuutus:
Rahavood põhitegevusest kokku

5,6

Rahavood investeerimistegevusest:
Korrigeerimine muutusega võlgades
hankijatele
Tasutud põhivara eest kokku
Müügist saadud tulu
Korrigeerimine laekumata nõuete muutusega
Laekunud põhivara müügist kokku
Rahavood investeerimistegevusest kokku

10,11

1 258
-4 842

-32
-11 741
55 915
475
56 390
44 649

-2
247 759
247 757

0
144 549
144 549

8

4

12
4
8

8
12
4

-6 100
1 258

Rahavood finantseerimistegevusest:
Makstud finantskulud
Rahalised siirded
Rahavood finantseerimistegevusest kokku

17
19

Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus

3
3
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Netovara muutuste aruanne
tuhandetes kroonides
Lisa
Siire tulemi elimineerimisest

20

2008

2007

2006

23 055

21 872 12 588

Riigieelarve täitmise aruanne
tuhandetes kroonides
Klassifi Nimetus
kaatori
kood

2008
esialgne
eelarve
A

Kokku
Raha ja selle ekvivalendid aasata alguses
Tulude laekumine
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Saadud toetused
38
Muud tulud
Tulude laekumine kokku
Kulude tasumine
15
Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine
4
Eraldised
50
Tööjõukulud
55
Majandamiskulud
6
Muud kulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus

2008
lõplik
eelarve

2008
tegelik
eelarve
täitmine

Tegelik
Üle viidud
täitmine
2009
miinus lõplik aastasse
eelarve

B

C

C-B

D

0
1 646
47 099
45 800
94 545

0
4 225
39 624
32 670
76 519

12
0
4 150
39 624
1 314
45 088

0
-75
0
-31 356
-31 431

0
0
0
0
0

-15 140

-35 484

-9 054

26 430

-13

-87 013
-135 792
-94 613
-69
-332 627
0
0
0

-14 5817
-139 191
-105 681
-69
-426 242
0
0
0

-132 214
-129 937
-96 585
-69
-367 859
384 736
-61 973
4

13 603
9 254
9 096
0
58 383
0
0
0

-6 478
-1 061
-9 096
0
-166 48
0
0
0

541
47 099
38 368
86 008

1 649
35 577
251 978
62 423

1 654
35 577
1 253
38 484

5
0
-23 944
-23 939

0

Sealhulgas asutuste kaupa
Riigikantselei
Raha ja selle ekvivalendid aasata alguses
Tulude laekumine
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Saadud toetused
38
Muud tulud
Tulude laekumine kokku
Kulude tasumine
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15

Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine

4
Eraldised
50
Tööjõukulud
55
Majandamiskulud
6
Muud kulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus

-12 140

-31 628

-8 572

23 056

-13

-86 894
-79 745
-71 603
-40
-250 422

-145 581
-82 133
-81 977
-40
-341 359

-131 981
-75 249
-75 229
-40
-291 071
307218
-54631
0

13 600
6 884
6 748
0
50 288

-6 478
-984
-6 748
-14 223

0

Rahvusarhiiv
Raha ja selle ekvivalendid aasata alguses
Tulude laekumine
32
Kaupade ja teenuste müük
35
Saadud toetused
38
Muud tulud
Tulude laekumine kokku
Kulude tasumine
15
Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine
4
Eraldised
50
Tööjõukulud
55
Majandamiskulud
6
Muud kulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus

12
1 105
7 432
8 537

2 576
4 047
7 473
14 096

2 496
4 047
61
6 604

-80
0
-7 412
-7 492

-3 000

-3 856

-482

3 374

-119
-56 047
-23 010
-29
-82 205

-236
-57 058
-23 704
-29
-84 883

-233
-54 688
-21 356
-29
-76 788
77 518
-7 342
4

3
2 370
2 348
0
8 095

Eelarve tulude ja kulude täitmise aruanne ja tulemiaruanne ei ole omavahel
võrreldavad erinevate arvestusprintsiipide kasutamise tõttu. Eelarve tulude ja kulude
täitmise aruanne on koostatud kassapõhisel printsiibil, tulemiaruandes kajastuvad
majandustehingud tekkepõhiselt.
2008. aastal laekusid tulud vara müügist kinnistu ja Rahvusarhiivi sõidukite
realiseerimisest.
Tulu välisabi projektidest moodustasid laekumised integratsiooniseminaride
korraldamiseks, Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fondilt,
meetme 1.4 raames struktuurifondide vahendid ning Euroopa Liidu struktuuritoetuste
uue programmperioodi vahendid.
Kodumaise kaasfinantseerimise raames moodustusid tulud Transition Facility projekti
rakendamiseks Haridus- ja Teadusministeeriumilt ning Eesti Teadusfondilt.
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-77
-2 348
-2 425

Raamatupidamise aastaaruande lisad

1.
Raamatupidamise
aastaaruande
arvestusmeetodid ja hindamisalused

koostamisel

kasutatud

Üldpõhimõtted
Riigikantselei 2008. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas
Eesti hea raamatupidamistava ja riigieelarve seadusega. Hea raamatupidamistava
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele (Euroopa Liidu
raamatupidamise direktiivid, rahvusvahelised finantsarvestuse standardid ja
rahvusvahelised avaliku sektori raamatupidamise standardid) ning selle põhinõuded
on kehtestatud raamatupidamise seaduses, mida täiendavad Raamatupidamise
Toimkonna poolt väljaantud juhendid ning riigi raamatupidamise üldeeskirjas
sätestatud nõuded.
Aastaaruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on
esitatud lisas 2. Aruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused,
tulud ja kulud on konsolideerimisel elimineeritud, v.a. eelarve täitmise aruandes.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud lähtudes soetusmaksumuse printsiibist.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud tuhandetes Eesti kroonides.
Raha ja raha ekvivalendid
Bilansis kajastatakse raha ja pangakonto kirjel sularahas laekunud riigilõivude
kassajääki.
Muud nõuded
Muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.
Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse
lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Iga konkreetse kliendi laekumata
nõudeid hinnatakse eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime
kohta. Ebatõenäoliselt laekuvad nõuded on alla hinnatud tõenäoliselt laekuva
summani. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad võimalused
nõude tagasisaamiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.
Varude arvestus
Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest
soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse FIFO
meetodit.
Osalused sihtasutustes
Riigi poolt asutatud sihtasutuse netovara kajastatakse asutajaõiguste teostaja
aruandluses kapitaliosaluse meetodil ning see hinnatakse ümber iga-aastaselt
sihtasutuse aastatulemi järgi.
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Kinnisvarainvesteeringud
Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid hooneid, mida hoitakse
väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida ei kasutata oma
põhitegevuses. Kinnisvarainvesteeringuid kajastatakse soetusmaksumuse meetodil
(soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud
allahindlused).
Materiaalne põhivara
Materiaalseks põhivaraks loetakse varasid hinnangulise kasuliku tööeaga üle aasta ja
soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe
aasta, kuid mille soetusmaksumus on alla 30 000 krooni, kantakse kasutuselevõtmise
hetkel kulusse. Põhivara soetusmaksumusse arvatakse kulutused, mis on vajalikud
vara kasutuselevõtmiseks, v.a põhivara soetamisega kaasnevad maksud, lõivud,
koolitus- ja lähetuskulud, mis kajastatakse nende tekkimisel aruandeperioodi kuluna.
Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis
definitsioonile, liidetakse põhivara maksumusele.

vastavad

materiaalse

põhivara

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud
kulum ja võimalikud väärtuse langusest tulenevad. Kulumi arvestamisel kasutatakse
lineaarset meetodit. Kulumi norm määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt
selle kasulikust tööeast. Kulumi normid aastas on põhivara gruppidele järgmised
(protsentides):
•
•
•
•

Hooned ja rajatised
Masinad ja seadmed
Infotehnoloogilised seadmed ja
arvutustehnika
Muu inventar, tööriistad ja sisseseade

2,0
10,0
33,3
20,0

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita.
Immateriaalne põhivara
Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle
ühe aasta ja soetusmaksumusega alates 30 000 kroonist. Immateriaalset põhivara
kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara
amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit ja selle amortisatsioonimäärad aastas
on järgmised:
•
•

Tarkvara
Õigused ja litsentsid

33,3
33,3

Müügiootel põhivara
Müügiootel põhivaraks loetakse materiaalset või immateriaalset põhivara või
kinnisvarainvesteeringut, mis müüakse väga suure tõenäosusega lähema 12 kuu
jooksul ja mille osas on alustatud aktiivset müügitegevust, kusjuures objektile on
määratud realistlik hind. Müügiootel põhivara amortiseerimine lõpetatakse ja vara
klassifitseeritakse ümber käibevarade gruppi. Vara kajastatakse kuni müügi
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toimumiseni kahest madalamas, kas bilansilises jääkväärtuses või õiglases väärtuses
(miinus müügikulutused).
Renditud varad
Kasutusrendi makseid kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.
Tulude arvestus
Kogutud lõivude tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt tulu tekkimist
kajastavatele dokumentidele. Toodete müügist tulenevat tulu kajastatakse siis, kui
kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja
tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist
kajastatakse teenuse osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist.
Kulude arvestus
Kulusid kajastatakse tekkepõhiselt. Põhivara või varude soetamisega kaasnevad
mittetagastatavad maksud ja lõivud kajastatakse soetamise momendil kuluna, mitte
soetusmaksumusena.
Vahendatavaid kommunaalkulusid kajastatakse tulemiaruandes tuluna ja kuluna.
Muid vahendatavaid kulusid ei kajastata tulemiaruandes, kui esialgse arve on
väljastanud erasektori üksus. Kui arve väljastas avaliku sektori üksus, siis kajastatakse
kulud kogumahus käibemaksuta kulukontol arve väljastaja koodiga ja miinusega
samal kontol kulude lõpliku saaja koodiga.
Sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega
seotud toetusi. Sihtfinantseerimist ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui on olemas
piisav kindlus selles, et toetuse saaja vastab sihtfinantseerimisega seotud tingimustele
ja sihtfinantseerimine leiab aset. Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse
brutomeetodit, mille korral kajastatakse sihtfinantseerimise tulu ja selle arvel tehtud
kulu või põhivarade soetust mõlemaid eraldi.
Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega
seonduvate
kuludega).
Varade
sihtfinantseerimise
korral
kajastatakse
sihtfinantseerimine tuluna selles perioodis, millal sihtfinantseerimise abil soetatud
vara võetakse bilansis põhivarana arvele.
Siirded ja netovara
Riigi rahalisi vahendeid haldab rahandusministeeriumi koosseisus olev riigikassa
osakond, kes annab riigiasutustele raha ülekannete tegemiseks ja saab riigiasutustelt
neile laekunud raha. Vastavaid rahalisi liikumisi kajastatakse siiretena. Samuti
kajastatakse siiretena teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid varade,
kohustuste, tulude ja kulude vastastikuseid üleandmisi.
Tulemi täielikuks üleandmiseks kajastatakse täiendav mitterahaline siire riigikassaga,
millega viiakse tulemiaruanne nullini. See kajastatakse ühtlasi netovarade (alternatiiv:
varade ja kohustuste vahe) muutusena. Niisugused tulud ja kulud, mida
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tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse
netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena.

Bilansipäevajärgsed sündmused
Bilansikuupäeva 31.12.2008 ja aastaaruande koostamise kuupäeva 05.04.2008
vahelisel ajavahemikul ei ole toimunud sündmusi, mis ei kajastu raamatupidamise
aastaaruandes, kuid oluliselt mõjutaksid vara ja kohustuste hindamise seisu.
Riigieelarve täitmise aruanne
Riigieelarve täitmise aruanne on koostatud e-Riigikassa programmi andmete alusel
kassapõhisel printsiibil. Riigieelarve täitmise aruanne lähtub riigieelarve koostamisel
kehtestatud põhimõtetest, mis erineb raamatupidamises arvestuspõhimõtetest. Lisaks
kassapõhisele printsiibile on suuremad erinevused järgmised:
- riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta;
- kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade
ja teenuste maksumusega, st. nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena,
mitte eraldi muude kuludena;
- põhivara soetus kajastatakse kuluna ja müügist saadav tulu kajastatakse
tuluna, põhivara amortisatsiooni, ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi
ei kajastata.
- eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna
Euroopa Liidu struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhises raamatupidamisaruandes ei kajastata;
- teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena
ja saadud toetustena, tekkepõhises aruandluses siiretena.
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2. Konsolideeritud asutused
tuhandetes kroonides
Tegevustulud Tegevuskulud

Varad

Kohustused Netovara

2007. a
Riigikantselei
Rahvusarhiiv
Elimineerimised
Kokku

63 274
3 372
-222
66 424

151 157
81 850
-222
232 785

126 520
155 824

16 611
2 682

109 909
153 142

282 344

19 293

263 051

33 960
4 190
-55
38 095

217 204
93 603
-55
310 752

127 633
140 965

28 114
3 513

99 519
137 452

268 598

31 627

236 971

2008. a
Riigikantselei
Rahvusarhiiv
Elimineerimised
Kokku

3. Raha ja selle ekvivalendid
tuhandetes kroonides

Sularaha

31.12.2008 31.12.2007
4
12

Raha ja pangakontod kokku

4

12

Kassa jäägis kajastuvad Rahvusarhiivile sularahas laekunud omatulud ja riigilõivud.
Kuni 100 krooni suuruse riigilõivu on maksja soovil riigilõivu võtja kohustatud vastu
võtma sularahas1.

1

Riigilõivuseadus § 9 lg 3 (RT I 2006, 58, 439)
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4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
tuhandetes kroonides
4.A Nõuded ja kohustused
4.-1 Lühiajalised nõuded

Riigiraamatupidamiskohustuslased
sh
Maksu ja Tolliamet
Rahandusministeerium
Välisministeerium
Tööturuamet
Kohalikud omavalitsused
sh
Tallinna Linnaarhiiv
Pirita LOV
Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud
sh
Rahvusraamatukogu
Kaitseliit
Tallinna Ülikool
Eesti Kunstiakadeemia
Sihtasutused ja
mittetulundusühingud
sh
Integratsiooni SA
Tütarettevõtjad
sh
Eesti Energia
Eesti Post
TÜ Raamatupood
Eesti Telekom
Tallinna Vesi

31.12.2008
6 114

31.12.2007
1 764

5 116
962
10
0

1 308
83
66
280

7

9

7
0

7
1

33

253

30
0
3
0

249
2
1
1

12 721

5 024

12 718

5 024

79

97

0
43
33
2
0

5
60
26
2
3
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4.-2 Lühiajalised kohustused

Riigiraamatupidamiskohustuslased
sh
Maksu ja Tolliamet
Sisekaitseakadeemia
Rahandusministeerium
Siseministeerium
Piirivalve Lennusalk
Justiitsministeerium
Välisministeerium
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
Kohalikud omavalitsused
sh
Tallinna Haridusamet
Paide Linnavalitsus
Antsla vallavalitsus
Suure-Jaani vallavalitsus
Järvakandi Vallavalitsus
Pärnu Linnavalitsus
Tallinna 21.Keskkool
Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud
sh
Tartu Ülikool
Sihtasutused ja
mittetulundusühingud
sh
Võrumaa OV Liit
Keeleinspektsioon
Riigi Infokommunikatsiooni SA
Eesti Teadusfond
Riigi Kinnisvara AS
Tütarettevõtjad
sh
Eesti Energia
Andmevara
Eesti Post
Eesti Telekom
Tallinna Vesi
Kuressaare Soojus
Rakvere Soojus

31.12.2008 31.12.2007
10 074
2 938
8 850
559
253
320
73
0
14
0

39
1 058
1 712
0
0
83
33
9

423

7

238
65
47
36
20
7
5

0
0
0
0
0
7
0

16

0

16

0

539

100

423
0
24
85
7

0
74
26
0
4

340

478

191
0
40
74
22
7
3

134
240
33
47
7
5
3
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4.B Tulud ja kulud
4.-3 Tulud
Teenuste müük
2008
2007
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud
Sihtasutused ja
mittetulundusühingud
Tütarettevõtjad
Kokku avaliku sektori üksused

Toetused
2008

2007

28 727

15 590

312

831
350

1 244
297

297

303

86
64

42
67

334

1 628

1 953

29 061

Muud tulud
2008 2007

29
15 902

0

29

4.-4 Kulud
Antud toetused
2008
2007
Riigiraamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud
Sihtasutused ja
mittetulundusühingud
Tütarettevõtjad
Kokku avaliku sektori üksused

Majandamiskulud
2008
2007

8 266
2 351

6 521
67

8 308
330

3 201
237

2 541

1 967

2 966

690

24 377

3 223

2 993
6 110

1 153
7 797

37 535

11 778

20 707

13 078
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5. Maksud, lõivud
tuhandetes kroonides
5.A Maksu-, lõivunõuded ja -kohustused
31.12.2008 31.12.2007

31.12.2008 31.12.2007

Lühiajalised
nõuded
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustuse
makse
Tulumaks
Kogumispensioni
makse
Erisoodustuse
tulumaks
Maksud kokku

Lühiajalised
kohustused

19
3 270

781

5 365

61
1 596

1
525

105
3 061

103

1

225

1 308

95
8 851

66
5 115

37
1

1
39

5.B Maksu-, lõivutulud

Lõivutulud

31.12.2008 31.12.2007
210
290

Riigilõivu kogujaks on Rahvusarhiiv arhiiviteatiste väljastamise eest riigilõivu
seaduse §186 lg 2 alusel.
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6. Muud nõuded ja kohustused
tuhandetes kroonides

Nõuded ostjate vastu
Viitlaekumised
Nõuded toetuste ja siirete eest
Muud nõuded
Ettemakstud toetused
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud
Muud nõuded ja ettemaksed kokku

31.12.2008 31.12.2007
386
455
2
5
973
364
3
5
12 588
5 273
2 071
3 927
16 023

10 029

Toetuste ja siirete kohustused
Toetusteks saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud

238 700
8 285
0

263 134
4 839
1

Muud kohustused ja saadud ettemaksed
kokku

246 987

267 974

Nõuded toetuste eest on Rahandusministeeriumilt saamata struktuuritoetuste
sihtfinantseerimine.
Ettemakstud toetustena on kajastatud sihtfinantseerimine Integratsiooni Sihtasutusele
12 508 tuhat krooni, Tallinna Tehnikaülikoolile 333 tuhat krooni, Avatud Eesti
Fondile 50 tuhat krooni ja Rahvusraamatukogule 21 tuhat krooni.
Ettemakstud tulevaste perioodide kulud sisaldavad ettemakset 2009. a ajakirjanduse
tellimuste eest ja sihtfinantseerimise arvel katmisele tulevaid kulusid.
Toetuste kohustused moodustavad aasta lõpus maksmata jäänud sihtfinantseerimisega
seotud struktuuritoetused summas 837 tuhat krooni, sealhulgas Võrumaa
Omavalitsuste Liidule 423 tuhat krooni, Tallinna Haridusametile 238 tuhat krooni,
Paide Linnavalitsusele 65 tuhat krooni, Antsla Vallavalitsusele 47 tuhat krooni,
Suure-Jaani Vallavalitsusele 36 tuhat krooni, Järvakandi Vallavalitsusele 20 tuhat
krooni ja tagasimaksekohustus 320 tuhat krooni Siseministeeriumile Euroopa
Pagulasfondi vahendite osas.
Toetusteks saadud ettemaksed koosnevad aasta lõpus ületulnud välisabi projektidest
(Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Integratsiooniprojekt
(INTI), QVIZ, PROTAGE) kokku 8 285 tuhat krooni.
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7. Varud ja müügiootel põhivara
tuhandetes kroonides
31.12.2008 31.12.2007
Tooraine ja materjal
62
3 195
Lõpetamata toodang
446
502
Valmistoodang
596
483
Ostetud kaubad müügiks
10
11
Müügiootel põhivara
8 660
9 025
Varud kokku

9 774

13 216

Olulisemad varud aasta lõpu seisuga olid:
-teenetemärgid
-trükised
-suveniirid ja kingitused
-kütus ja materjal

0
0
0
62

2 827
495
280
88

Tooraine ja materjali varude jäägi moodustab kütteõli ja sõidukite paakides olev
kütus. Varude vähenemise põhjuseks on teenetemärkide üleandmine Vabariigi
Presidendi Kantseleile.
Lõpetamata- ja valmistoodangu varu moodustavad erinevad ajaloo- ja arhiiviainelised
publikatsioonid, müügiks ostetud kaupade varu teiste asutuste ajalooalaseid
väljaandeid.
Müügiootel põhivarana on arvel kinnistud Tallinnas, Tatari 56 (bilansilises
jääkmaksumuses 8 274 tuhat krooni) ja kinnisvarainvesteeringuna arvestatav korter
Tallinnas, Lastekodu 16-91 (bilansilises jääkmaksumuses 386 tuhat krooni).
Aruandeaastal võõrandati müügiootel põhivarana arvel olnud korter Tallinnas, Pärnu
mnt 82-80 müügihinnaga 1 200 tuhat krooni.

53

8. Osalused sihtasutustes
tuhandetes kroonides
Integratsiooni Sihtasutus
Osalus 31.12.2007
Osalus 01.01.2008

0
1 239

Tulem kapitaliosaluse meetodil

4 135

Osalus 31.12.2008

5 374

Integratsiooni Sihtasutuse asutajaõiguste teostajaks sai Riigikantselei seisuga
01.01.2008, võttes siirdena Siseministeeriumilt üle Integratsiooni SA tulemi
kapitaliosaluse meetodil summas 1 239 tuhat krooni.
Seisuga 31.12.2008 on Integratsiooni SA tulem 4 135 tuhat krooni ja sellest tulenevalt
on osalus Riigikantselei bilansis 2008. aasta lõpu seisuga 5 374 tuhat krooni.

9. Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes kroonides

Soetusmaksumus perioodi alguses
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus perioodi alguses
Amortisatsioon
Soetusmaksumus perioodi lõpus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus perioodi lõpus
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud

31.12.2008 31.12.2007
388
781
-84
-128
305
653
-12
-19
388
388
-96
-84
293
305
17
17

15
30

Kinnisvarainvesteeringuna arvestatakse Riigikantselei poolt üürile antud korterit
Tallinnas, Lastekodu 18-60. 2008. aastal oli viimatinimetatu üüritulu 17 tuhat krooni.
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10. Materiaalne põhivara
tuhandetes kroonides
Hooned Masinad
Ettemaksed
ja
ja
Muu
põhivara
Maa rajatised seadmed põhivara eest
Kokku
Soetusmaksumus perioodi
alguses

7 609 305 347

22 841

40 298

3 383

Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus perioodi alguses
Müügiootel põhivara
Soetused ja parendused
Müüdud põhivara jääkväärtus
Muu mahakandmine
Siiretena saadud, üle antud
Mitterahaline
sihtfinantseerimine
Ümberklassifitseerimine
Amortisatsioon ja allahindlus
Soetusmaksumus perioodi
lõpus

-87 413
7 609 217 934
2 794 5 534
1 454
-34
-2 954
-171 -1 274

-15 810
7 031

-23 240
17 058

3 383

1 709

586

107

-1 732

Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus perioodi lõpus
Müügiootel põhivara

-100 738 -16 811
7 438 204 564 6 657
2 760 5 534

379 478
-126
463
253 015
8 328
3 749
-34
-2 954
-3 070

-2

-2

2 954
-13 550

429
-2 619

-2 462

-3 383
-18 631

7 438 305 302

23 468

38 178

374 387
-142
281
232 106
8 294

-24 731
13 447

Riigikantselei andis üle Vabariigi Presidendi Kantseleile kinnistu Kaare tn 10 ja
töövahendid teenetemärkide valmistamiseks.
Ajalooarhiivi juurdeehitusena arvestatud ja põhivara kontole kapitaliseeritud
projekteerimis-, lammutus- ja uuringukulud kanti 2008. aastal kuludesse
perioodikuluna. Mitterahalise siirdena anti üle mööblit Anija Vallavalitsusele.
Müügiootel hoonete ja rajatistena on arvel kinnistu Tatari 56 summas 8 294 tuhat
krooni.
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11. Immateriaalne põhivara
tuhandetes kroonides
Muu
immateriaalne
Tarkvara põhivara
Ettemaksed Kokku
Soetusmaksumus perioodi
alguses

10 634

19

Akumuleeritud kulum

-7 283

-11

Jääkväärtus perioodi alguses

3 351

8

Soetatud soetusmaksumuses

2 036

Amortisatsioon ja allahindlus

-1 936

1 100

-7 294
1 100

4 459

1 062

3 098

-2

Ümberklassifitseerimine

-1 938
-747

Mahakandmine
Soetusmaksumus perioodi
lõpus

12 410

19

Akumuleeritud kulum

-8 959

-13

Jääkväärtus perioodi lõpus

3 451

6

11 753

-260

-747
-260

Ümberklassifitseerimisena on 2008. aasta alguses
kaasamisveebi tarkvara arvele võetud põhivarana.

1 415

13 844
-8 972

1 415
ettemaksena

4 872
kajastatud

Etapiviisiliste soetustena on kajastatud Euroopa Liidu dokumentide menetlemise
infosüsteemi arendustööd summas 353 tuhat krooni ja XML töövahendi loomise
arendustööd summas 1 062 tuhat krooni.
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12. Saadud ja antud toetused
tuhandetes kroonides
12.A Saadud toetused
31.12.2008

31.12.2007

487
20 418
12 268

358
8 665
10 361

33 173
29 061

420
19 804
15 901

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välisabi tegevuskuludeks
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks
Välisabi kaasfinantseerimine
tegevuskuludeks
Saadud toetused kokku
sh avaliku sektori üksused
2008. aastal saadud suuremad toetused:
Euroopa Sotsiaalfond
Euroopa Komisjon

22 141
3 639
Transition Facility
5 091
Euroopa Regionaalfond 1 120
Euroopa Nõukogu
698

12.B Antud toetused
31.12.2008 31.12.2007
Antud toetused
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks
Kodumaine sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välisabi tegevuskuludeks
Välisabi vahendamine tegevuskuludeks
Sotsiaaltoetused
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Antud toetused kokku
sh avaliku sektori üksused

38 771

11 773

12 657
0
2
51 430
37 535

10 178
13
7
21 971
12 615

2008. aastal antud suuremad toetused:
Integratsiooni Sihtasutus 22 250
Vähemusrahvuste kultuuriseltsid 4 515
SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond 3 000
Eesti Rahvusraamatukogu 1 700
Avatud Eesti Fond
450
Tallinna Tehnikaülikool
333
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Inimõiguste Instituut
Narva Eesti Maja
Rahandusministeerium

210
200
125

Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava
sihtfinantseerimise kohta
31.12.2008
31.12.2007
Saadaolev sihtfinantseerimine
sh Rahandusministeerium
1 432
4 845
sh Rootsi Rahvusarhiiv
1 040
Saadaolev sihtfinantseerimine kokku
2 472
4 845
Antav sihtfinantseerimine
sh Justiitsministeerium
38 299
Antav sihtfinantseerimine kokku
38 299
Saadaolev sihtfinantseerimine on Rahandusministeeriumilt Transition Facility projekti
osas ja Rootsi Rahvusarhiivilt PROTAGE projekti osas.
Sihtfinantseerimise kohustus on Justiitsministeeriumile
haldusvõimekus“ ja „Parema õigusloome arendamine“ osas.

projektide

„Suurem

13. Kaupade ja teenuste müük
tuhandetes kroonides

322900 Tulud üldvalitsemisest
322520 Tulu elektri müügist
323320 Üür ja rent mitteeluruumidelt
Tulu vee ja
322530 kanalisatsiooniteenustelt
322540 Tulu soojuse ja kütte müügist
322510 Muu tulu üüri ja renditegevusest
Üür ja rent
322500 kinnisvarainvesteeringutelt
322590 Muu tulu kommunaaltegevusest
323700 Hoonestusõiguse tasu
Kokku

31.12.2008 31.12.2007
3 163
2 849
242
763
98
107
157
74
24

140
54
23

10
32
6
3 806

10
30
6
3 982

Peamisteks tulude allikateks 2008. aastal olid külalismajade ja garaažide üüritulud,
koopiatulud, publikatsioonide, sh paberkandjal Riigi Teataja väljaandmisest saadav
tulu.
Hoonestusõiguse tasu kinnistult Rahukohtu 2 moodustas 2008. aastal 5 518 krooni.
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14. Muud tulud
tuhandetes kroonides
31.12.2008
381100
381110
381000
381140
381145

Tulu maa müügist
Tulu hoonete müügist
Tulu kinnisvarainvesteeringu müügist
Tulu masinate seadmete müügist
Tulu transpordivahendite müügist

31.12.2007
-675
43 208

836
58

-98
86

36
-27
3
906

-192
5
-22
36
42 348

Tulu info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
381152 seadmete müügist

381820 Tulu kaupade müügist
381810 Tulu materjalide müügist
388800 Kindlustushüvitused
Kokku

Tuluna kinnisvarainvesteeringute müügist on kajastatud korteri võõrandamine
Tallinnas, Pärnu mnt 82-80.
Tulu kaupade müügist moodustub ajaloo- ja mäluasutustelt müüki võetud raamatute
müügitulust. Publikatsioonide hulgiostjatele tehtav allahindlus on kajastatud kontol
381810.
Kindlustushüvitise tulu
liikluskindlustuse summa.

on

kindlustusseltsi

poolt

tagastatud

kasutamata

15. Tööjõukulud
tuhandetes kroonides

Avaliku teenistuse ametnike töötasud
Töötajate töötasud
Valitavate ja ametisse nimetatud isikute
töötasu
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud
Koosseisuvälised töötasud
Töötasud kokku
Erisoodustused
Sotsiaalkindlustusmaks
Töötuskindlustusmaks
Tulumaks erisoodustustelt
Tööjõukulud kokku
Keskmine töötajate arv
Avaliku teenistuse ametnikud
Töötajad

31.12.2008
89 468
5 283

31.12.2007
71 372
4 841

2 164
4 440
787
102 142

1 905
3 088
162
81 368

1 743
34 286
288
493
138 952

2 014
27 648
238
621
111 889

363
56

371
57
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Valitavad ja ametisse nimetatud isikud
Koosseisuvälised ametnikud
Kokku

2
2
423

2
430

Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud
Asutus

Ametikoht

Riigikantselei riigisekretär
Rahvusarhiiv riigiarhivaar

2008
Töötasu
851
515

Muud tasud
166

2007
Muud
tasud
Töötasu
801
142
451

Riigisekretäri ametipalgale lisandub igakuine esinduskulu, mis on 20% ametipalgast
(muud tasud).

16. Majandamiskulud
tuhandetes kroonides

Administreerimiskulud
sh
info ja PR teenused
sideteenused
kingitused, vastuvõtukulud
trükised, teavikud
Uurimis-ja arendustööd
Lähetuskulud
sh
sõidukulud
majutuskulud
päevarahad
Koolituskulud
sh koolitusteenused
Kinnistute, hoonete ruumide majandamiskulud
sh
jooksva remondi kulud
elekter
korrashoid
küte
rent
üürile antud kinnistute
majandamiskulud

31.12.2008 31.12.2007
18 393
20 381
2 822
2 171
1 416
1 465
3 343
3 732
1 854
1 922
2 946
1 956
7 921
5 976
5 520
3 720
1 253
1 124
804
807
1 975
2 353
1 606
1 917
14 946
15 024
1 739
2 289
2 768
2 684
3 446
3 071
2 556
2 122
2366
1 557
468

954
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kinnisvarainvesteeringute
haldamiskulud
Sõidukite majandamiskulud
sh
rent
kütus
remont
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud
sh
rent
riistvara ja tarvikud
arendustöö
tarkvara
hooldus
Inventari majandamiskulud
sh
inventar ja selle tarvikud
hooldus
rent
Masinate ja seadmete majandamiskulud
Meditsiinikulud
Teavikute kulud
Õppevahendite ja koolituse kulud
sh
koolitusteenused
Kommunikatsioonikulud
sh
Info ja PR kulud
Tootmiskulud
Muu materjal
Kokku

17
2 139
783
689
293
11 263
3 405
1 824
3654
1561
781
1 924
1 387
378
150
16
72
222
15 446
14 478
5 131
2841
374
772
85 527

30
2 343
985
700
283
7 762
3 374
2 212
894
484
678
2 199
1 590
282
318
8
192
423
8 076
4 705
1 896
917
226
1 053
67 880

Majandamiskuludes kajastuvad lisaks asutuse enda halduskuludele järgmised
väljapoole suunatud tegevuste kulud:
• Euroopa Liidu alane teavitustegevus jm info- ja kommunikatsiooniteenused
summas 16 513 tuhat krooni;
• kolmandatele isikutele korraldatavad koolitused summas 15 447 tuhat krooni.
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17. Muud tegevuskulud
tuhandetes kroonides

Maksu- ja lõivukulud
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest
nõuetest
Muud tegevuskulud
Finantskulud
Kokku

31.12.2008
11 676

31.12.2007
10 519

17
74
1
11 769

77
60
10 656

Maksu- ja lõivukulud sisaldavad maamaksukulu summas 162 tuhat krooni ja
käibemaksukulu 11 503 tuhat krooni.
Ebatõenäoliselt laekuvate nõuete kulu on tekkinud peamiselt eraisikutest tellijate
poolt tasumata arvetest, kes on tellinud arhiiviteatisi, kuid pole neile järgi tulnud.
Maksetähtaja ületamisel on nõuded hinnatud ebatõenäoliselt laekuvateks.
Muude tegevuskuludena on näidatud trükiste allahindlus. Trükiste allahindamise
vajaduse tingis asjaolu, et varude neto realiseerimisväärtus oli langenud madalamale
nende soetusmaksumusest.

18. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
tuhandetes kroonides
31.12.2008 31.12.2007
Kinnisvarainvesteeringute
amortisatsioon
Materiaalse põhivara amortisatsioon
Immateriaalse põhivara amortisatsioon
Kokku

12
21 585
1 938
23 535

19
17 863
2 507
20 389
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19. Siirded
tuhandetes kroonides

Rahalised siirded
Saadud riigieelarvest ülekannete
tegemiseks
Riigieelarvesse üle antud laekumised
Rahalised netosiirded kokku
Mitterahalised siirded teiste
riigiraamatupidamiskohustuslastega
Saadud teistelt
riigiraamatupidamiskohustuslastelt
Üle antud teistele
riigiraamatupidamiskohustuslastele
Mitterahalised siirded kokku
Siirded tulemi elimineerimiseks
Siirded kokku
Siirded teiste
riigiraamatupidamiskohustuslastega
Kultuuriministeerium
Kaitseministeerium
Eesti Keele Instituut
Haridus-ja Teadusministeerium
Välisministeerium
Siseministeerium
Vabariigi Presidendi Kantselei
Statistikaamet
Harju Maavalitsus
Valga Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus
Lääne-Viru Maavalitsus
Tartu Maavalitsus
Võru Maavalitsus
Ida-Viru Maavalitsus
Saare Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Järva Maavalitsus
Hiiu Maavalitsus
Viljandi Maavalitsus

31.12.2008

31.12.2007

384 736
-61 973
322 763

262 495
-98 514
163 981

6728

2 566

-83 564
-76 836
23 055
268 982

-22 058
-19 492
21 872
166 361

Saadud
1 312
23

Antud
51 626
416
1 000
16 233
6 431

1 455
1 109
2 817

7 140
441
25
25
22
23
25
22
25
25
25
10
25
24

Maavalitsustele antud siirded on seotud peamiselt Euroopa Liidu alaste
teavitusprojektidega ja Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamisega maakondades.
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Ministeeriumidele antud siirded on seotud Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamise
üritustega.
Eesti Keele Instituudile on antud siire “Keelehoole” projekti rahastamiseks.
Ministeeriumidelt saadud siirded olid seotud Eesti Vabariigi 90. aastapäeva
tähistamiseks saadud vahendite jäägi tagastamisega ja erinevate välisprojektide
kaasrahastamisega.
Siseministeeriumilt saadud siirdes sisaldub Riigikantseleile Integratsiooni SA osaluse
üleandmine summas 1 238 tuhat krooni ja Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerimise Fondi vahendite üleandmine summas 1 472 tuhat krooni ning
Rahvusarhiivile digitaliseerimistehnika üleandmine summas 107 tuhat krooni.

20. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
tuhandetes kroonides
Lõpliku eelarve kujunemine
Tulud
Kokku
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarvete alusel
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest
laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Eelarves kavandatud kuludega seotud
müügitulu
Tegelikult laekunud tulu põhivara müügist
Kokku lõplik eelarve
Sh Riigikantselei
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarvete alusel
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest
laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Eelarves kavandatud müügitulud
Tegelikult laekunud müügitulu
Kokku lõplik eelarve
Sh Rahvusarhiiv

Kulud

94 545
0
3 086
-47 099
39 624

-332 627
-138 073
23 392
47 099
-39 624

-1 758
3 851

1 712
-3 851

-16 571
841
76 519

16571
-841
-426 242

86 008
0
3 116
-47 099
35 577

-250 422
-136 653
19 061
47 099
-35 577

-1 008
1 600
-16 571
800
62 423

962
-1 600
16 571
-800
-341 359
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Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarvete alusel
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest
laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Tegelikult laekunud müügitulu
Kokku lõplik eelarve

8 537
0
-30
4 047

-82 205
-1 420
4 331
-4 047

-750
2 251
41
14 096

750
-2 251
-41
-84 883

Informatsioon bilansiväliste kontode kohta
tuhandetes kroonides

Sõidukite ja arvutustehnika kasutusrendi kohustused jagunevad aastate lõikes
järgmiselt:
1 aasta 2 019 tuhat krooni
2 aastat 1 236 tuhat krooni
3 aastat
125 tuhat krooni
4 aastat
215 tuhat krooni
5 aastat
113 tuhat krooni
Lisaks on võetud kohustus maksta 2009. aastal Jüri Uluotsa akadeemilise biograafia
käsikirja eest 75 tuhat krooni ja 2011. aastal August Rei akadeemilise biograafia
käsikirja eest 150 tuhat krooni.
Bilansivälise nõudena summas 90 tuhat krooni on kajastatud nõuded
raamatukauplustele ja Eesti Ajaloomuuseumile neile vastutavale hoiule antud
Rahvusarhiivi poolt publitseeritud raamatute müügi eest.
Haldusala töötajad, kellele maksti töötasu 2008. aastal, jagunesid ametnike gruppide
lõikes järgmiselt:
kõrgemad ametnikud 162,90
vanemametnikud
180,82
nooremametnikud
19,75
abiteenistujad
55,83
koosseisuvälised ametnikud 2,00
Riigikantselei palgakulu sisaldab ka peaministri ja ministri palgakulu.
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III. Siseauditi eest vastutava isiku hinnang Riigikantselei 2008. aasta
majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta

Majandusaasta aruande koostamine on Riigikantselei juhtkonna kohustus. Siseauditi
eest vastutava isiku ülesanne on tulenevalt riigieelarve seaduse § 45 lõikest 3 anda
hinnang majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Selle
ülesande täitmiseks on siseauditi eest vastutav isik sõlminud lepingu 2008.a.
majandusaasta aastaaruande auditeerimiseks, sh tehingute seaduslikkusele ja
tegevusaruandele hinnangu andmiseks siseauditi raames. Siseauditi eest vastutava
isiku hinnangu aluseks on nimetatud lepingu täitmise tulemusena esitatud
lõpparuanne.
Riigikantselei 31.12.2008 lõppenud majandusaasta kohta koostatud aruande hindamist
viidi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandarditega, arvestades täiendavalt
Rahandusministeeriumi koostatud finantsauditi käsiraamatu nõudeid. Tehingute
seaduslikkusele
ja
tegevusaruandele
hinnangu
andmisel
arvestati
Rahandusministeeriumi vastavat soovituslikku juhendmaterjali. Auditi käigus
kontrolliti aruandes esitatud arvnäitajaid ja avalikustatud informatsiooni audiitori
poolt kogutud tõendusmaterjalide ja auditi protseduuride kaudu. Audit hõlmas ka
kasutatud
arvestuspõhimõtete
asjakohasuse,
juhtkonna
poolt
tehtud
raamatupidamislike hinnangute põhjendatuse ja raamatupidamise aastaaruande üldise
esitluslaadi hindamist.
Arvan, et läbiviidud audit annab põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks
Riigikantselei 2008. aasta majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse
kohta.
Olen seisukohal, et Riigikantselei 2008.a. majandusaasta aruande koosseisus olev
raamatupidamise aastaaruanne, mis näitab bilansimahuks 273 561 tuhat krooni,
aruandeperioodi tulemiks -268 982 tuhat krooni ja kassakuludeks 367 859 tuhat
krooni kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Riigikantselei finantsseisundit seisuga
31.12.2008 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta tulemit, rahavoogusid ja
kassakulusid kooskõlas raamatupidamise seaduse, riigi raamatupidamise üldeeskirja
ja Eesti hea raamatupidamistava nõuetega.
Olen arvamusel, et Riigikantselei tegevusaruanne on olulises osas kooskõlas
riigieelarve seaduse § 46 kehtestatud nõuetega.
Olulisi vastuolusid kontrollitud tehingute seaduslikkuses ei tuvastatud.

Eve Riga
Siseauditi eest vastutav isik, 29.05.2009
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Allkirjad majandusaasta aruandele

Riigikantselei
31.12.2008
lõppenud
majandusaasta
aruanne
koosneb
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja siseauditi eest vastutava isiku
hinnangust riigiraamatupidamiskohustuslase majandusaasta aruande õigsuse ja
tehingute seaduslikkuse kohta.
Riigikantselei rahandusosakonna juhataja on koostanud tegevusaruande ja
raamatupidamise aastaaruande. Riigisekretär on majandusaasta aruande läbi vaadanud
ja Vabariigi Valitsusele esitamiseks heaks kiitnud.

Heiki Loot
Riigisekretär
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