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EESSÕNA
2008. aastal tähistas Eesti Vabariik oma 90. aastapäeva.
Juubeliaasta üritused koondusid ühe juhtmõtte alla – ühiselt ehitatud riik – ning nende sisuks oli jutustada oma riigi
sündimise ja kasvamise lugu. Juubeliaasta korraldajaid inspireeris mõte tähistada 90. aastapäeva sama meeldejäävalt
nagu 20. aastapäeva ja luua sild Eesti Vabariigi 100. aastapäevani.

mise kvaliteedi parandamisel. Lähtusime tõdemusest, et
Riigikantselei on edukas, kui valitsus on olnud edukas, kui
valitsuse peamised eesmärgid on saavutatud ja Eestit valitsetakse hästi. Koostöö ja ühise pingutuse soodustamiseks
määrasime ühiselt kindlaks ka üle-riigikantseleilise tähtsusega arendusprojektid, mis aitavad peaeesmärgi saavutamisele kõige tõhusamalt kaasa.

Riigikantselei täitis juubeliaasta korraldamisel kolme rolli.
Esiteks koordineeris Riigikantselei aastapäeva tähistamist
tervikuna, teiseks juhtis Riigikantselei Vabariigi Valitsusele pühendatud kuu sisustamist ning kolmandaks tähistas
Riigikantselei oma 90. aastapäeva. Tagasiside alusel võib
uhkelt öelda, et kõigi kolme ülesandega tulime suurepäraselt toime. Ja Riigikantselei töötajad valisid igati põhjendatult juubeliaasta korraldamise Riigikantselei aasta teoks.

2008. aasta strateegiliste eesmärkide saavutamise tulemustega võib jääda rahule. Kuigi valitsuse eesmärkide
elluviimist takistas üleilmne majanduskriis, saavutasime
neist siiski suurema osa. Eriti on põhjust rõõmustada iibe
paranemise üle. Heameel on märkida, et saavutasime valitsemise kvaliteedi eesmärgi ning suure osa valdkondlikest
ja organisatsiooni arendamise eesmärkidest. Kuigi valitsuse
töö efektiivsusele antud punktisumma ei suurenenud, jõudsime selle näitaja osas esmakordselt viie parima Euroopa
riigi hulka.

Riigikantselei missioonist tulenevalt määratlesime 2008.
aastaks esmakordselt Riigikantselei strateegilise peaeesmärgi, mille nimel pingutavad kõik struktuuriüksused
kõikides tegevusvaldkondades – toetada valitsust ja peaministrit valitsuse eesmärkide elluviimisel ning valitse-

2008. oli Riigikantselei jaoks meeldejääv ja edukas aasta.
Kõigest sellest lähemalt järgnevatel lehekülgedel.

Heiki Loot
riigisekretär
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RIIGIKANTSELEI STRATEEGILISED EESMÄRGID
Riigikantselei peaeesmärk
Riigikantselei strateegiline peaeesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit valitsuse
eesmärkide elluviimisel ning valitsemise kvaliteedi parandamisel.

Valitsemise kvaliteedi hindamisel lähtub Riigikantselei
Maailmapanga valitsemise kvaliteedi kuuest indikaatorist
(World Governance Indicators), vaadates indikaatorite
protsentiilide keskmist ning Eesti keskmist kohta Euroopa
Liidu liikmesriikide hulgas.

Valitsuse eesmärkide elluviimise edukuse hindamisel
vaatab Riigikantselei, kuivõrd on saavutatud Vabariigi
Valitsuse tegevusprogrammis, majanduskasvu ja tööhõive
tegevuskavas või valdkondlikes arengukavades sätestatud
valitsuse peamised eesmärgid.

Strateegiline eesmärk

Tulemusnäitaja
Positiivne iive 2011 aastaks
Keskmise oodatava eluea pikenemine meestel
Keskmise oodatava eluea pikenemine naistel

Valitsuse
eesmärkide
elluviimise
edukus

Valitsemise
kvaliteet*

2008. a
eesmärk

Tulemus

-1700

-594

67

67,13

78

78,73

Tööhõive suurenemine 15-64 eagrupis

69%

69,5%

Tootlikkuse lähenemine Euroopa Liidu keskmisele

69%

60,2%

Ülejäägiga eelarve

1,3%

-2,7%

Haridussüsteemist väljalangenute osakaalu vähenemine

11,8%

14,3%

Elukestvas õppes osalevate täiskasvanute osakaalu kasv

7%

9,8%

Doktoriõppe lõpetanute arvu suurenemine

170

161

Kutseõppesse siirduvate õpilaste arvu suurenemine

32%

30,4%

>82,28%

82,32%

<14,8

14

Valitsemise kvaliteet*
Eesti koht Euroopa Liidu riikide võrdluses

* Allikas: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp
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Valdkondlikud eesmärgid
Strateegiline
eesmärk
Paranda Vabariigi Valitsuse
töö planeerimist

Tõsta valitsuse otsuste
ettevalmistamise kvaliteeti

Tagada valitsuse poliitikate,
otsuste ja tegevuste
läbipaistvus, arusaadavus ja
info kättesaadavus
Tagada usaldusväärne, asjatundlik ja pühendunud avalik
teenistus
Tagada üleminek elektroonilisele dokumendivahetusele

Tulemusnäitaja

2008. a eesmärk
Punktisumma üle 40,6;
keskmine koht parem
kui 6

Valitsuse töö efektiivsus

Punktisumma 37,9;
keskmine koht 5

Ministeeriumide rahulolu valitsuse
otsustusprotsessi korraldusega

3,8

3,83

Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise
puudujääk

1%

1%

Eesti elanike toetus Euroopa Liidule

Vähemalt 67%

82%

6,8

6,88

Avaliku teenistuse usaldusväärsus

Paraneb (2007:30%)

49%

Avaliku teenistuse asjatundlikkus

Paraneb (2007:49%)

60%

Avaliku teenistuse pühendumus

Paraneb (2007:49)

53 punkti

100%

87%

Väheneb vähemalt 20%

Vähenes 36,7%

< 2 tundi

43,5 minutit

94%

95,8%

Kasvab üle 5%

27%

Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga

Elektroonilisele dokumendivahetusele üle
läinud asutuste arv
eRT vigade arv

Tagada elektroonilise Riigi
Teataja usaldusväärsus,
kättesaadavus ja
kasutamise mugavus

Tulemus

eRT katkestuste kestus kuus
eRT kasutajate rahulolu
eRT pöördumiste arv
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VALITSUSE JA PEAMINISTRI TOETAMINE
Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamisel on Riigikantselei strateegilisteks eesmärkideks
- parandada Vabariigi Valitsuse töö planeerimist,
- tõsta Vabariigi Valitsuse otsuste ettevalmistamise kvaliteeti,
- tagada Vabariigi Valitsuse poliitikate, otsuste ja tegevuste läbipaistvus, arusaadavus ja
info kättesaadavus.

Riigikantselei koostas valitsuse tööaruande
tempos ja enamike eesmärkide täitmist peegeldavate näitajate trend oli positiivne. Täielikult või osaliselt oli täidetud
64 protsenti kõikidest valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidest või tegevustest (321-st 205).

Valitsuse tööaruanne sisaldab peamisi arengunäitajaid
kõikide Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi poliitikavaldkondade lõikes ning kokkuvõtvat vahehinnangut
tegevusprogrammi täitmisele. 2008. aasta lõpu seisuga
oli Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ellu viidud heas

Vabariigi Valitsuse liikmed Stenbocki majas 18. detsembril 2008
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Riigikantselei juhtis uue majanduskasvu ja tööhõive
tegevuskava koostamist
ekspordivõimekuse suurendamise ning töötajate oskuste
arendamise osas) ning terviklikku poliitikat majanduse
arendamisel. Kavas seab valitsus 9 keskset eesmärki ja 29
alaeesmärki aastaks 2011 ning kavandab nende täitmiseks
vajalikud meetmed, tegevuste ajakava ja finantsvahendid.

Majanduskasvu ja tööhõive kava 2008–2011 on valitsuse
keskne strateegia majanduse konkurentsivõime tõstmiseks
Euroopa Liidu nn Lissaboni strateegia raames. Valitsus seadis
eesmärgiks Eesti tööjõu tootlikkuse tõstmise 80 protsendini
Euroopa Liidu keskmisest, teadus- ja arendustegevuse kulutuste suurendamise 2 protsendini sisemajanduse kogutoodangust ning üldise tööhõive määra kasvu 70,5 protsendini.

Kava rakendamist koordineerib Riigikantselei strateegiadirektor, kes on ka Euroopa Liidu majanduskasvu ja tööhõive
strateegia koordinaator Eestis. Kava elluviimisest esitatakse valitsusele ülevaade iga aasta 15. oktoobriks.

Eesti majanduse konkurentsivõime säilitamine ja tõstmine
eeldab mitmete uute sammude astumist (sh ennekõike

Eesti saavutas Euroopa Liidu poliitika eesmärgid
Prantsusmaa eesistumisperioodi (2008. a teise poolaasta)
kõige olulisemaks saavutuseks olid kliima- ja energiapaketi osas saavutatud kokkulepped, mis hõlmasid mitmeid
meetmeid Eesti elektrisektori toetuseks, ning Läänemere
ühenduste plaani sisaldumine ühe prioriteedina ELi tegevuskavas julgeoleku ja solidaarsuse tagamiseks energiavaldkonnas. Samuti saavutati eesistumise lõpuks kõiki
liikmesriike rahuldav lahendus, kuidas Lissaboni lepinguga
edasi minna. Lahendus on Eesti huvidega kooskõlas ning
parim võimalikest, kuna selle alusel säilitab Eesti ka tulevikus volinikukoha.

Valitsus kinnitab igaks poolaastaks oma prioriteedid
Euroopa Liidus. 2008. aastal seatud sihid saavutati või liiguti püstitatud eesmärkide suunas.
Kõige olulisemaks saavutuseks Sloveenia eesistumisperioodil (2008. a esimesel poolaastal) oli energia siseturu
paketi olulisemate elementide üle saavutatud kokkulepe,
kus Eesti, Läti, Leedu ja Soome määratleti isoleeritud
piirkonnana ja Eestis saavutas võimaluse võtta direktiivist
erand. Eesti jaoks oli oluliseks saavutuseks ka Riigikogu
poolt Lissaboni lepingu ratifitseerimine.

Osalusveebis on toimunud üle 60 konsultatsiooni
dud otsedemokraatia portaal TOM (Täna Otsustan Mina)
ühendati osalusveebiga.

Riigikantselei poolt 2007. aasta suvel käivitatud osalusveebi oli 2008. aasta lõpuks avalikuks aruteluks kasutanud
juba kõik ministeeriumid. Aadressil www.osale.ee oli toimunud kokku üle 60 konsultatsiooni ning kodanikud olid
esitanud valitsusele üle 1270 idee ja ettepaneku.

Kodanike ja nende ühenduste laialdasem kaasamine poliitikate ja õigusaktide väljatöötamisse on oluline eesmärk,
mille Riigikogu on seadnud Eesti kodanikuühiskonna
arengu kontseptsioonis.

Kodanikud said hakata osalusveebi kaudu valitsusele ideid
ja ettepanekuid esitama alates juunist, kui 2001. aastal loo-
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Riigikantselei koordineeris Eesti Vabariigi
90. aastapäeva tähistamist
2008. aasta jääb ajalukku kui Eesti Vabariigi juubeli aasta. Aasta kestnud kultuuripidu Eestis
ja meie kultuuri tutvustamine väljaspool Eesti piire jääb inimeste mällu loodetavasti aastakümneteks – nii nagu jäi eestlaste mällu Eesti Vabariigi 20. aastapäeva tähistamine. Usun,
et Eesti Vabariigi 90. aasta juubeli tähistamisega jõudis kõigi Eestimaa elanike teadvusse, et
Eesti Vabariik sündis 1918. aastal ja on toiminud siiani õigusliku järjepidevuse alusel.“
– Peaminister Andrus Ansip
Juubeliaastal oli kaks tipphetke: Eesti Vabariigi aastapäeva
tähistamine 23. veebruaril Pärnus ja 24. veebruaril Tallinnas ning Eesti taasiseseisvumisele kaasa aidanud laulvast
revolutsioonist 20 aasta möödumist tähistav ülerahvaline
öölaulupidu “Märkamisaeg” 19. augustil.

Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamine algas 28. novembril 2007, kui möödus 90 aastat demokraatlikel alustel kokku
tulnud esindusorgani Maapäeva otsusest kuulutada end kõrgeimaks võimuks Eestis. Juubeliaasta tähistamine lõppes 28.
novembril 2008, mil möödus 90 aastat Vabadussõja algusest.

Valitsuse väljasõiduistung 11. novembril 2008 Raekoja plats 14 hoones, kus 90 aasta eest resideerus Ajutine Valitsus. Novembris 1918 alustasid seal
tegevust Riigikantselei ning teised valitsusasutused
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Juubeliaasta oli jagatud 12 teemakuuks lähtuvalt kehtivast
põhiseadusest – iga põhiseaduslik institutsioon sai vääristatud teemakuuga – ning Eesti jaoks tähtsatest ajaloosündmustest või ühiskondlikest institutsioonidest.

detsembris 2007 vastu võetud uue teenetemärkide seaduse
kohaselt on Vabariigi President riigivapi ketiklassi teenetemärgi kavaler. Riigivapi ketiklassi teenetemärgi kullast kett on
ainueksemplar, mida antakse edasi koos presidendi ametiga.

Eesti Vabariigi juubeli tähistamiseks toimus kokku üle
1000 ettevõtmise üle Eesti ning välismaal, nende hulgas
kodanikualgatuslik koristuskampaania “Teeme ära 2008”,
Eesti Ajaloomuuseumi suurnäitus “Iseolemise tahe”, teatriprojekt “Tagasi Vargamäele”, muusikaprojekt “Kingitus muusikaliselt riigilt” (Eesti kinkis ja kandis ette viis
uudisteost meie iseseisvumisel olulist rolli mänginud riikides – Islandil, Rootsis, Soomes, Suurbritannias ja Taanis),
hulganisti muid kontserte ning etendusi, üritusi koolides,
lasteaedades, omavalitsustes ja ühingutes. Juubeliaastaks
valmisid teleseriaal “Tuulepealne maa”, mängufilm „Detsembrikuumus“ ning kuus juubeliaasta teemakuudega seotud lühimultifilmi Leiutajateküla Lottest.

21. veebruaril esitlesid Riigikantselei ja Rahvusarhiiv
Stenbocki majas seni kõige mahukamat ja täielikumat
dokumendikogumikku Eesti Vabariigi tekke kohta. Kogumikus “Eesti! Sa seisad lootusrikka tuleviku lävel, kus sa
vabalt ja iseseisvalt oma saatust määrata ja juhtida võid“
on esmakordselt ühtede kaante vahel kogu hetkel teadaolev dokumentaalne teave meie riigi kujunemisest aastatel
1917-1920.

Vabariigi 90. juubeliaasta tähistamine tekitas positiivseid
emotsioone. TNS Emori küsitluse kohaselt hindasid septembris 2008 juubeliaastaga seotud emotsioone positiivseteks 92 protsenti vastanud eestlastest ning 90 protsenti muudest rahvustest Eesti elanikest. Meeldejäävaimad juubeliaasta
üritused olid küsitluse kohaselt öölaulupidu “Märkamisaeg”,
Vabariigi aastapäeva ja võidupüha paraadid, uue 1-kroonise
mündi väljaandmine ning punklaulupidu Rakveres.
Vabariigi aastapäeva eel valmistas Riigikantselei Eesti kõrgeima autasu – riigivapi ketiklassi teenetemärgi. Riigikogus

Riigisekretär Heiki Loot Eesti Vabariigi viimase valitsusjuhi presidendi
ülesannetes ning riigisekretäri eksiilis Heinrich Marga sünnikoha
tähistamisel Kõlleste vallas 1. oktoobril

Peaminister Andrus Ansip avas Eesti Vabariigi 90. sünnipäeva puhul Stenbocki majas Juhan Kuke, Eesti iseseisvusmanifesti kirjutaja ning hilisema riigivanema portree.
3. mail liitusid Riigikantselei töötajad kümnete tuhandete
vabatahtlikega, et puhastada Eesti metsaalused ebaseaduslikest prügimägedest algatuse “Teeme Ära 2008” raames.
9. mail esitlesid Riigikantselei ja Eesti Post Stenbocki
majas riigivanem Otto Strandmanile pühendatud postmarki, mis oli esimene seeriast “Eesti Vabariigi riigipead
1918-2018”. Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks antakse
välja postmargid kõigile Eesti riigipeadele iseseisvuse esimesel sajandil.

Eesti kõrgeim autasu – riigivapi ketiklassi teenetemärk
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31. augustil maeti riiklike auavaldustega Läänemaale
Kirblasse ümber peaminister presidendi ülesannetes Jüri
Uluotsa ning tema abikaasa ja poja säilmed. 1944. aastal
nimetas presidendi ülesandeid täitnud Uluots Eesti Vabariigi peaministriks Otto Tiefi ning andis talle ülesande moodustada Eesti Vabariigi valitsus, mis pani aluse Eesti riigi
iseseisvuse edasikandmisele eksiilis.
Riigikantselei tähistas juubeliaastal kõigi enne 1992. aastat
ametis olnud riigipeade sünnikohad, mis olid seni veel märkimata. Pidulikud mälestuskivide avamised toimusid August
Rei sünnipaigas Järvamaal, Aleksander Warma sünnipaigas
Viinistul, Otto Strandmani sünnikohas Kadrina vallas, Ado
Birki sünnikohas Tarvastu vallas, Jaan Teemanti sünnikohas Varbla vallas ning Heinrich Marga sünnikohas Kõlleste
vallas. Samuti tähistati aasta jooksul omaaegsete riigisekretäride Theodor Andreas Kääriku, Karl Johannes Terrase,
Helmut Maandi, Artur Mägi ja Arved Ruusa sünnikohad.

Ajaloolise riigipitsati pressvormid Stenbocki majas

6. augustil jõudis Eesti esimene, 1926. aastal valmistatud
riigipitsat taas riigisekretäri kätte hoiule. Kadunuks peetud riigipitsati pressvormid tõi Riigikantseleisse Maris
Ausmaa, kelle vanaisa Peeter Peips (1904-1985) oli neid
hoidnud okupatsioonivõimu kätte sattumise eest. Alates 11.
novembrist 2008 säilitatakse ajaloolist pitsatit Stenbocki
maja Riigipitsati saalis.

11. novembril toimus Vabariigi Valitsuse väljasõiduistung
Raekoja plats 14 hoones, kus 90 aasta eest resideerus Ajutine Valitsus. Novembris 1918 alustasid seal tegevust Riigikantselei ning teised valitsusasutused. 11. novembril tähistas Riigikantselei oma 90. sünnipäeva.

Varasemad riigisekretärid Ülo Kaevats, Uno Veering, Aino Lepik von Wirén, Katrin Nyman-Metcalf ja riigisekretär Heiki Loot riigisekretär Karl Terrase
(1890-1942) büsti juures Stenbocki majas Riigikantselei 90. sünnipäeval, 11. novembril 2008
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MINISTRI TOETAMINE
Minister Urve Palo tegevuse toetamisel on Riigikantselei strateegiliseks eesmärgiks tagada
riikliku rahvastiku-, integratsiooni- ning rahvus- ja kodakondsuspoliitika tõhus väljatöötamine
ja elluviimine.
Pidulike kodakondsustunnistuste üleandmise tseremooniate
korraldamise algatas ministri büroo 2008. aasta veebruaris,
väärtustamaks Eesti Vabariigi kodanikuks saamist muukeelse elanikkonna hulgas. Piduliku tseremoonia käigus
saavad uued kodanikud lisaks tunnistusele ka väikese riigi
poolse kingituse, Eesti Vabariigi põhiseaduse ning sinimustvalge laualipu. 2008. aastal toimus kokku 10 pidulikku
tseremooniat, neist kolm Ida-Virumaal ja neli Tallinnas.

2008. aastal valmistati ette ning võeti valitsuse poolt vastu
uus integratsiooniprogramm “Eesti lõimumiskava 20082013”, mis pani aluse riiklikule integratsioonipoliitikale
järgnevatel aastatel. Samuti töötati välja ning rakendati riiklik programm “Igale lapsele lasteaiakoht”, mille tulemusel
tõstsid 2008. aastal 90 protsenti linnadest ja valdadest oma
lasteaiaõpetajate palgad võrreldavaks noorempedagoogide
palkadega koolides ning toetati viie lasteaia ehitamist ja
renoveerimist 74 250 000 krooni ulatuses.

Minister Urve Palo pidulikul kodakondsustunnistuste üleandmise tseremoonial
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AVALIKU TEENISTUSE ARENDAMINE
Avaliku teenistuse arendamisel on Riigikantselei strateegiliseks eesmärgiks tagada usaldusväärne, asjatundlik ja pühendunud avalik teenistus.

Ametnike usaldusväärsus, asjatundlikkus ja pühendumus
kasvasid
nistuse aastaraamatu avaldab Riigikantselei igal aastal 23.
juuniks, mille ÜRO peaassamblee on nimetanud avaliku
teenistuse päevaks.

TNS Emori küsitlusest novembris 2008 selgus, et ligi
poolte (49 protsendi) hinnangul vastanutest on ametnikud
usaldusväärsed, tegutsevad ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt. Võrreldes 2007. aastaga tõusis usaldusväärsuse indeks
19 protsendipunkti võrra. Eesti ametnikke pidas asjatundlikeks 60 protsenti vastanutest, mis oli 11 protsendipunkti
kõrgem kui aasta varem.

6. ja 7. novembril korraldas Riigikantselei Tartus üheksanda
riigiametnike foorumi “Riigi ja ametnike roll ühiskonna teenimisel – eile, täna ja homme”. Foorum algas traditsiooniliselt peaministri pöördumisega riigiteenistujate poole.

TNS Emori oktoobris läbi viidud avaliku teenistuse pühendumuse uuringu kohaselt oli ametnike pühendumuse indeks
53 punkti (4 punkti kõrgem kui 2007. aastal).

Avalike teenuste arendamisele pühendatud foorumi esimesel päeval toimusid töötoad Tartu Ülikooli Kliinikumis,
Lõuna Politseiprefektuuris, Lõuna maksu- ja tollikeskuses,
Kodijärve Hooldekodus, Riigikohtus, Kaagvere Erikoolis
ja mujal. Foorumi teine päev oli pühendatud Eesti Vabariigi
juubeliaastale, avaliku teenistuse arenguloole ja tulevikuväljavaadetele. Juubeliaasta puhul oli foorumit palutud
lõpetama president Toomas Hendrik Ilves.

Riigikantselei andis välja järjekorras juba üheksanda avaliku teenistuse aastaraamatu, mis sisaldas avaliku teenistuse
statistikat ning ülevaadet olulisematest sammudest Eesti
avaliku halduse ja avaliku teenistuse arendamisel, siseturvalisuse tagamisel ning e-teenuste pakkumisel. Avaliku tee-

President Toomas Hendrik Ilves Riigiametnike foorumil 7. novembril Tartus
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DOKUMENDIHALDUS JA ARHIIVINDUS
Dokumendihalduse arendamise ja arhiivinduse valdkonnas on Riigikantselei strateegiliseks eesmärgiks tagada üleminek paberivabale asjaajamisele, sealhulgas elektroonilisele dokumendivahetusele,
luua Rahvusarhiivi digitaalarhiiv ning tagada arhivaalide kogumine, säilitamine ja juurdepääs neile.

Riigikantselei tagas valitsusasutuste elektroonilisele dokumendivahetusele ülemineku
sele üle läinud kõik ministeeriumid (justiitsministeerium
testimisjärgus), Riigikantselei ja maavalitsused ning 80
protsenti ametitest ja inspektsioonidest. Sellega oli murrang paberivabale asjaajamisele üleminekul toimunud ja
nii võib 2008. aasta kirjutada Eesti dokumendihalduse ajalukku.

Valitsus lubas oma tegevusprogrammis muuta avaliku sektori sisese asjaajamise paberivabaks aastaks 2011 ja võttis
2007. aastal vastu otsuse kiirendada valitsusasutuste elektroonilisele dokumendivahetusele üleminekut.
2008. aasta lõpuks olid elektroonilisele dokumendivahetu-

Asutuste elektroonilise dokumendivahetus toimub dokumendivahetuskeskuse kaudu
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ELEKTROONILISE RIIGI TEATAJA ARENDAMINE
Elektroonilise Riigi Teataja arendamise valdkonnas on Riigikantselei strateegiliseks eesmärgiks tagada elektroonilise Riigi Teataja usaldusväärsus, kättesaadavus ja kasutamise mugavus.
Eesti Vabariigi juubeliaasta jooksul avaldati Riigi Teatajas elektrooniliselt üle neljakümne Eesti riikluse rajamist
kajastava dokumendi, sealhulgas Maanõukogu otsus kõrgemast võimust, 1918. aasta Riigi Teataja väljaanded ning
Tartu rahuleping.

Elektroonilise Riigi Teataja poole pöördumiste arv suurenes
2007. aastaga võrreldes 27 protsenti, tõustes 3,24 miljonini.
Elektroonilise Riigi Teataja kasutajate 2008. aasta rahuloluuuringus andis positiivse hinnangu kokku 95,8 protsenti vastanutest (rahul 43,2 protsenti ja pigem rahul 52,6 protsenti).

Riigi Teatajal täitus 90 aastat. Riigi Teataja nr 1, milles avaldati Eesti Vabariigi sünnidokumendid, ilmus 27. novembril 1918
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PROTOKOLL JA VÄLISSUHTLUS
Stenbocki majas võeti aasta jooksul vastu sadu väliskülalisi – riigijuhte, valitsuste, parlamentide
ja organisatsioonide esindajaid, teadlasi, kultuuritegelasi ning ajakirjanikke kogu maailmast.
sekretär Pariisis Matignon’is esmakordselt Prantsuse valitsuse peasekretäriga.

2008. aastal toimus kaks ajaloolist riigisekretäride kohtumist: 17. oktoobril Vilniuses kolme Balti riigisekretäri
esmakordne ühiskohtumine ning 20. oktoobril kohtus riigi-

Peaminister Andrus Ansip Madalmaade kuninganna Beatrix’iga Stenbocki majas 14. mail 2008

Saksamaa liidukantsler Dr Angela Merkel ja peaminister Andrus Ansip Stenbocki majas 26. augustil 2008
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PERSONAL
2008. aastal vähendati Riigikantselei koosseisu viiendiku võrra, kuna 2009. aasta haldusala
eelarves vähenesid tegevuskulud.
dama Riigikantselei põhiülesandega otseselt mitte seotud
tegevusvaldkondade (avaliku teenistuse arendamine, dokumendihaldus, Riigi Teataja avaldamine) ministeeriumidele
üleandmist, mille tulemusena ametikohtade arv väheneks
2009. aasta jooksul veel kuni 21 võrra.

1. jaanuaril 2009 oli Riigikantselei koosseisus 154 teenistuskohta, aasta varem oli teenistuskohti 194. Aasta jooksul
koondati seega 40 teenistuskohta, millest 30 olid täidetud.
Koosseisu vähendamisel lähtuti sellest, et oleks tagatud
Riigikantselei põhiülesannete täitmine – Vabariigi Valitsuse ja peaministri töö toetamine. Ühtlasi hakati kavan-

14

R I I G I K A N T S E L E I A A S TA R A A M AT 2 0 0 8

FINANTSID

Suurimad eraldised lisaks juubeliaastaga seonduvaile olid
minister Urve Palo büroo eraldised lõimumise ja rahvastikupoliitika teostamiseks (44,1 miljonit krooni) ning
Euroopa Liidu struktuuritoetused haldussuutlikkuse tõstmiseks (32 miljonit krooni).

Riigikantselei eelarves oli 2008. aastal 237,1 miljonit
krooni. Lisaks rahastati Eesti Vabariigi juubeliaasta tähistamist 81,6 miljoni krooniga 2007. aasta lisaeelarves ettenähtud vahenditest.

Eelarve (miljonit krooni)
Riigikantselei

237,1

Personalikulu

80,6

Majanduskulu

66,7

Eraldised

81,6

Invasteeringud

8,2

Tegevusvaldkond

Eelarve (miljonit krooni)

Vabariigi valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine

114,7

Minister Urve Palo tegevuse toetamine

67,1

Avaliku teenistuse arendamine

37,1

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus
Elektroonilise Riigi Teataja arendamine

4,8
13,4

Riigikantselei kokku

237,1
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Riigikantselei töötajad koos peaministriga Stenbocki maja hoovis 25. septembril 2008
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