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EESSÕNA
2009. aasta oli majanduskriisi ja kärpeaasta. Kärpida tuli
nii Riigikantselei eelarvet, koosseisu kui töötasu ning tagatipuks ka valitsust - kaotati rahvastikuministri ametikoht ja
tema ülesanded anti üle ministeeriumidele.

Põhiülesande täitmisel väärib 2009. aastast esiletoomist
Riigikantselei juhtimisel valminud uus Eesti konkurentsivõime kava 2009-2011 ning poliitika analüüside ja uuringute sarja käivitamine.

Südantsoojendavalt jääb 2009. aastast meelde laulu- ja tantsupidu „ÜhesHingamine“, kuhu läbi tiheda konkursisõela
pääses osalema ka Riigikantselei kammerkoor.

2009. aasta strateegilise peaeesmärgi saavutamise tulemustest teeb jätkuvalt rõõmu iibe paranemine ja oodatava eluea
pikenemine, samuti on kõik eesmärgid saavutatud hariduse
valdkonnas. Muret valmistavad valitsemise kvaliteedi ja
eriti valitsuse töö efektiivsuse näitajate langus.

Uhke oli Eesti lipu 125. sünnipäeva tähistamine Otepääl,
kus kõikidele laulu- ja tantsupeol osalevatele kooridele ja
tantsurühmadele kingiti Eesti lipud. Usun, et nii võimast
sini-must-valget lipumerd ei ole Eestis veel enne nähtud ja
mul on rõõm, et see sai teoks Riigikantselei eestvedamisel.

Väga hea on, et 1. detsembril 2009 jõustus lõpuks Euroopa
Liitu sisemiselt reformiv Lissaboni leping ning alustati
selle rakendamisega.
2009. aasta oli Riigikantseleile, Vabariigi Valitsusele ja
Eestile raske aasta. Tänu varasematel aastatel tehtud tarkadele otsustele oli meie olukord siiski suhteliselt hea ning
me võime tulevikku vaadata kindlalt ja lootusrikkalt.

Riigikantselei ja avaliku teenistuse arenguloos oli oluline avaliku teenistuse arendamise valdkonna üleandmine Rahandusministeeriumile. See aitab kaasa avaliku teenistuse reformi
elluviimisele ning võimaldab Riigikantseleil keskenduda
oma põhiülesandele - valitsuse ja peaministri toetamisele.

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.

2008. a
algtase

2009. a
eesmärk

Tulemus

-594

-1000

-394

Ülejäägiga eelarve

-2,7%

-1,7%

-2,6%

Tootlikkuse lähenemine EL keskmisele

64,7%

Kasvab

60,3%

161

Kasvab

Kasvab*

Haridussüsteemist väljalangejate
osakaalu vähendamine

14,3%

Väheneb

14,0%

Elukestvas õppes osalevate
täiskasvanute osakaalu suurenemine

9,8%

Kasvab

10,6%

Tööhõive suurenemine 15-64 eagrupis

69,5%

Kasvab

63,2%

Oodatava eluea pikenemine meestel

67,13

Kasvab

68,59

Oodatava eluea pikenemine naistel

78,73

Kasvab

79,23

Energiajulgeoleku säilimine

26,8

Sama

Sama*

Valitsemise kvaliteet

82,32

Kasvab

81,71%

14.

Paraneb

15.

Eesmärk

Tulemusnäitaja
Positiivne iive 2011 aastaks

Doktoriõppe lõpetanute arvu suurenemine
Valitsuse
eesmärkide
elluviimise edukus

Valitsemise
kvaliteet**

Eesti koht EL riikide võrdluses

* Hinnanguliselt (ametlikud statistilised andmed avaldatakse hiljem)
** Allikas: http://info.worldbank.org/governance/wgi/sc_country.asp
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Valdkondlikud eesmärgid
Eesmärk
Parandada Vabariigi
Valitsuse töö
planeerimist
Tõsta valitsuse otsuste
ettevalmistamise
kvaliteeti
Tagada Vabariigi
Valitsuse poliitikate,
otsuste ja tegevuste
läbipaistvus, arusaadavus ja info kättesaadavus
Tagada usaldusväärne,
asjatundlik ja
pühendunud avalik
teenistus

Tulemusnäitaja

2008. a algtase

2009. a eesmärk

Tulemus

37,9 punkti ja
5. koht

Punktisumma on
suurenenud ja
5. koht säilinud

23,7 punkti ja
9. koht*

Ministeeriumide rahulolu valitsuse
otsustusprotsessi korraldusega

3,83

3,8 palli

3,71 palli

Euroopa Liidu direktiivide
ülevõtmise puudujääk

1,0%

Mitte suurem kui
0,9%

1,1%

6,88 palli

Kasvab

6,56 palli

Eesti elanike toetus Euroopa Liidule

82%

Vähemalt 67%

81%

Avaliku teenistuse usaldusväärsus

49%

Paraneb

43%

Avaliku teenistuse asjatundlikkus

60%

Paraneb

53%

Avaliku teenistuse pühendumus

53 punkti

Paraneb

Uuringut läbi ei
viidud

Vähemalt üks

Mitte ühtegi

51,3%

Hoida taset

54%

3,2 miljonit kujutist

Suureneb

Lisandus 1,2 miljonit
kujutist, kokku 4,4
miljonit kujutist

84%

Hoida taset

100%

86

Väheneb

80

eRT katkestuste kestus

Keskmiselt 43,5
minutit ühes kuus

Keskmiselt alla ühe
tunni kuus

18,3 minutit ühes
kuus

eRT kasutajate rahulolu

95,8% rahul või
pigem rahul

94% rahul või
pigem rahul

97,6% rahul või
pigem rahul

27%

Vähemalt 5%

26%

Valitsuse töö efektiivsus

Meedia rahulolu
valitsuskommunikatsiooniga

Valitsusasutuste arv, kelle
elektroonilised dokumendihaldussüsteemid on liidestatud Rahvusarhiivi
digitaalarhivaalide vastuvõtuinfosüsteemiga, kasutades Rahvusarhiivi
poolt loodud universaalset
arhiveerimismoodulit
Tagada arhivaalide
kogumine, säilimine
ja neile juurdepääs

Nõuetekohastes hoidlates
säilitatavate arhivaalide osakaal
Rahvusarhiivis
Genealoogiliste arhivaalide
kättesaadavus veebis
Digitaalse juurdepääsuga teatmestu
osakaal Rahvusarhiivis
eRT vigade arv

Tagada elektroonilise
Riigi Teataja
usaldusväärsus,
kättesaadavus ja
kasutamise mugavus

eRT-sse pöördumiste arvu kasv võrreldes eelmise aastaga protsentides

*

Metoodika on muutunud: edaspidi on võimalik arvestada 6 näitajat (varem 7), mille järgi 2008. a algtase oli 32 punkti ja 5. koht
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VALITSUSE JA PEAMINISTRI TOETAMINE
Riigikantselei tegevust. Avalikkuse ootused valitsusele
suurenesid ja kiiresti muutuv väliskeskkond ning rahalised
võimalused suunasid valitsuse ja seega ka Riigikantselei
tegevuse põhitähelepanu senise poliitika ümberkujundamisele ja efektiivsuse tõstmiseks planeeritud reformide kiiremale elluviimisele.

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 ja arusaadavus ning info kättesaadavus.

Valitsuse istungeid peeti 2009. aastal 57, ent kabinetinõupidamisi oli märksa rohkem kui varasematel aastatel - 56.
Valitsuskabineti nõupidamised kestsid kokku pea terve
nädala.

Nii nagu teiste riikide valitsust ja peaministrit toetavaid
struktuure mõjutas globaalne majanduskriis oluliselt ka

Riigikantselei juhtis uue konkurentsivõime kava koostamist
Muutunud väliskeskkond tingis Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava 2008–2011 ülevaatamise ja Eesti konkurentsivõime kava 2009–2011 väljatöötamise.

sele, mille kaudu on võimalik luua uusi töökohti ja
tõsta Eesti konkurentsivõimet;
3. Töötajate oskuste arendamisele, mis tagab tööjõu
parema konkurentsivõime pärast majanduskriisi ja
toetab majandusstruktuuri muutumist;
4. Tööhõive säilitamisele 2009. aasta II kvartali tasemel,
mis eeldab senisest palju suuremat panust aktiivsetesse tööturumeetmetesse, avaliku sektori investeeringute mahu jätkuvat suurendamist ja ettevõtluskeskkonna arendamist.

Kava määrab kindlaks valitsuse peamised eesmärgid konkurentsivõime tõstmisel järgneval kahel aastal. Senised
pikemaajalised eesmärgid on jätkuvalt aktuaalsed, kuid
lühiajaliselt on valitsuse tegevuse põhitähelepanu pööratud
1. Konservatiivse makromajanduspoliitika elluviimisele, mis tagab Eesti liitumise eurotsooniga 2011. aastal, hoiab Eesti valitsussektori võlakoormuse madalal
ning säilitab pikaajaliselt avaliku sektori investeerimisvõime ja fiskaalpoliitika jätkusuutlikkuse;
2. Ekspordi toetamisele ja investeeringute soodustami-
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24. septembril 2009 tähistas valitsus 65 aasta möödumist Otto Tiefi valitsuse moodustamisest istungiga Eesti Panga majas.

Riigikantselei käivitas
poliitika analüüside ja
uuringute sarja
Ajal, mil muutunud väliskeskkond ja pikaajalised trendid
(rahvastiku vananemine, kliimamuutused) nõuavad oluliste
reformide läbiviimist, muutub järjest tähtsamaks otsuste
mõjude igakülgne analüüs ning nende põhjalik selgitamine
nii otsustusprotsessis osalejatele kui ka avalikkusele. Seetõttu käivitas Riigikantselei trükiste sarja, kus avaldatakse
„Tarkade otsuste fondist“ rahastatud poliitika analüüse ja
uuringuid.
Esimene trükis ilmus detsembris ning selles analüüsitakse,
kui palju ja millist tööjõudu vajab Eesti strateegia „Teadmistepõhine Eesti 2007–2013“ eesmärkide saavutamiseks
ning missuguseid muutusi tuleb praeguses poliitikas teha.
Ühe trükises ära toodud poliitikasoovituse, muuta matemaatika eksam gümnaasiumi lõpetajatele kohustuslikuks,
on valitsus praeguseks uue gümnaasiumi õppekava kinnitamisega ka ellu viinud.
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Eestil täitus Euroopa Liidus 5 aastat
Viie aastaga on Eesti kinnistanud Euroopas konstruktiivse
partneri ja asjatundliku liikmesriigi kuvandi, mida teised
liikmesriigid on kõrgelt hinnanud.

Eesti osales aktiivselt kogu 2009. aasta jooksul Euroopa
Liidu kliimapoliitika kujundamises. Eesti näitas oma valmisolekut panustada nii kasvuhoonegaaside vähendamisse
kui ka kliimakokkuleppe rahastamisse, eraldades valitsuse
otsusega vähem arenenud riikide toetuseks kliimamuutuste
leevendamisel ja nendega kohanemisel kolm miljonit eurot
perioodil 2010–2012.

2009. aasta oli Euroopa Liidule sisemise reformi lõpetamise ja selle rakendama asumise aasta. Liikmesriikide jõupingutuste tulemusel sai Lissaboni leping sügisel viimase
allkirja ning jõustus 1. detsembril 2009. Vahetult enne
lepingu jõustumist nimetas Euroopa Ülemkogu ametisse
oma eesistuja Herman Van Rompuy ja Euroopa Liidu välispoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni.

Eesti tegutses aktiivselt Euroopa Liidu justiits- ja siseküsimuste infosüsteemide agentuuri asukohamaaks saamise
nimel. Positiivse kuvandi loomine ning liikmesriikide toetuse kogumine toimus kogu aasta läbi ning kõikidel tasanditel. Ametliku kandidatuuri esitas Eesti detsembris ning
agentuuri asukohamaaks kandideeritakse koos Prantsusmaaga. Läbirääkimised agentuuri loomiseks Euroopa Liidus jätkuvad 2010. aastal.
Käivitus Euroopa Liidu alase keskse koolituse programm,
mille erinevate koolitustega arendatakse ametnike oskusi
pidada läbirääkimisi, suhelda meediaga ning valmistada
ette läbirääkimisteks vajalikke juhiseid ja kirjutada memosid.

Euroopa Liidu ülemkogu eesistuja Herman Van Rompuy ja peaminister
Andrus Ansip 9. detsembril 2010 Stenbocki majas.

Esimeste kõrgemate Euroopa Liidu kursuste raames käisid
kantslerid Sloveenias tutvumas selle riigi kogemustega eesistumisperioodil ning eurotsooniga liitumisel.

Juba suvel taaskinnitas Euroopa Parlament Euroopa Komisjoni uueks presidendikandidaadiks Jose Manuel Durao Barroso, kelle kandidatuuri ka Eesti toetas. Siim Kallas otsustati taas nimetada voliniku kandidaadiks ning uues Euroopa
Komisjonis võtab ta üle transpordivoliniku portfelli.

Kodanikeühenduste liit
tunnustab Riigikantseleid
ja kaasamist

Energiavaldkonnas saavutati suur edasiminek elektriühenduste rajamisega Läänemere piirkonnas, et ühendada Eesti
koos Läti ja Leeduga ühtsesse Euroopa Liidu energiaturgu.
Euroopa Liidu Läänemere energiaühenduste kavaga anti
tugev impulss nii Balti energiaturu loomiseks ja avamiseks
kui ka sellega seonduvalt Estlink 2 kaabli väljaehitamiseks.

2009. aasta jooksul toimus osalusveebis 26 avalikku konsultatsiooni. Valitsuse istungitel arutati 12 seaduseelnõud,
mis olid eelnevalt läbinud osalusveebis avaliku konsultatsiooni. Kokku käsitles valitsus aasta jooksul 143 eelnõud,
mis edastati Riigikogule, seega kokku toimus avalik arutelu
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kaheksa protsendi eelnõude puhul. Enim on eelnõusid esitanud osalusveebi Justiitsministeerium.
Lisaks osalusveebi kui infokanali arendamisele loob Riigikantselei järjepidevalt kaasamise kultuuri ametnike seas.
Kaasamise koolitustel osales aasta jooksul kokku 146 ametnikku. Valmis kaasamise käsiraamat, mis juhendab ametnikku kaasamise korraldamisel.
Kodanikuühendused tunnustasid Riigikantselei tegevust
kaasamise edendamise vallas, nimetades Hille Hinsbergi 14.
korda toimuval konkursil aasta avaliku võimu esindajaks.

Vabariigi Valitsuse liikmed Stenbocki majas 17. detsembril 2009.
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EESTI LIPU 125. SÜNNIPÄEV

Eesti lipu 125. sünnipäeva pidu toimus 5. juunil Otepääl.
Tudengid saabusid Otepääle lippude lehvides traditsioonilise hoburongkäiguga. Neid tervitasid omavalitsuste esindajad linna- ja vallalippudega. Vabariigi President pidas
sünnipäevakõne ning kinkis üldlaulu- ja tantsupeo kollektiividele 1364 sinimustvalget kandelippu, andes lipud sümboolselt üle Eesti Kooriühingu juhatuse esimehele Aarne
Saluveerule ning Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi

esimehele Kalev Järvelale. Seda kõike ilmestas tuhatkonna
Eesti lipu ilmumine linnamäe orgu ning Rein Rannapi ja
Indrek Hirve „Otepää kantaadi“ esmaettekande kõlamine.
Lipu sünnipäeva raames toimus veel üritusi Põltsamaal,
Pärnus, Tallinnas ja Tartus. Kuu aega hiljem võis neidsamu
sinimustvalgeid kandelippe näha lehvimas üldlaulu- ja tantsupeo rongkäigus ja peol.
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AVALIKU TEENISTUSE ARENDAMINE
det olulisematest arengusuundadest.

2009. aasta oli Eesti avaliku teenistuse jaoks paljutõotav
aasta: uue avaliku teenistuse seaduse eelnõu jõudis Riigikogu menetlusse ning avaliku teenistuse arendamise vastutus koondus Rahandusministeeriumisse.

Juba viiendat aastat järjest korraldati küsitlus, et selgitada elanikkonna hinnangud ametnike asjatundlikkusele ja usaldusväärsusele. Ka elanike hinnangutes peegeldub üldises keskkonnas toimuv. 2009. aasta detsembris selgus, et vastanutest
alla poole (43 protsenti) hinnangul on ametnikud usaldusväärsed ning tegutsevad ausalt, erapooletult ja läbipaistvalt. Samas
üle poole vastanutest olid seisukohal, et Eesti ametnikud on
eetilised (60 protsenti), asjatundlikud (53 protsenti) ning kohtlevad elanikkonda abivalmiduse ja viisakusega (61 protsenti).

Majanduskeskkonnas aset leidnud üldised muutused mõjutasid valdkonda eelkõige eelarvekärbete kaudu, mistõttu
loobuti kümnenda riigiametnike foorumi korraldamisest
ning vähendati planeeritud uuringute mahtu. Samas anti
välja järjekorras juba kümnes avaliku teenistuse aastaraamat, mis sisaldas avaliku teenistuse statistikat ning ülevaa-

muutuseks Eesti avaliku teenistuse arendamisel. Seni oli
vastutus avaliku teenistuse arendamise eest killustatud
mitme valitsusasutuse vahel, mis on takistanud avaliku
teenistuse arenguks vajalike muudatuste kavandamist ja
läbiviimist. Ühtlasi aitab see samm ette valmistada uue
avaliku teenistuse seaduse rakendamist. 2009. aasta jäi avaliku teenistuse osakonnale Riigikantseleis viimaseks, sest
osakonna vastavad ülesanded anti alates 1. jaanuarist 2010
üle Rahandusministeeriumile ja koos ülesannetega liikusid
ka ametnikud. 1. jaanuarist 2011 viiakse Rahandusministeeriumisse üle ka prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ rakendamine, mille eest vastutab Riigikantseleis
struktuuritoetuse talitus. Tippjuhtide arendamist jätkab Riigikantselei koosseisus eraldi struktuuriüksusena tippjuhtide
kompetentsikeskus.

Kevadel jätkas oma tegevust avaliku teenistuse eetikanõukogu ettevalmistav töörühm. Riigikantselei tellimusel valmis
uuring „Rollid ja hoiakud avalikus teenistuses“. Võrreldes
tulemusi nelja aasta taguse uuringuga teadvustavad ametnikud avaliku teenistuse eetikat varasemast enam. Samuti on
tugevnenud veendumus, et töö avalikus teenistuses eeldab
ametnikelt kõrgeid ja erilisi väärtushinnanguid ja hoiakuid.
Üha enam kogus hoogu ka prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ rakendamine. 2009. aasta lõpuks oli toetust
saanud juba 108 haldusvõimekust suurendavat projekti ligi
60 miljoni krooni ulatuses.
Avaliku teenistuse arendamise vastutuse koondumine
Rahandusministeeriumisse oli põhimõtteliseks ja suureks
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DOKUMENDIHALDUS JA ARHIIVINDUS
Dokumendihalduse arendamise ja arhiivinduse valdkonnas on Riigikantselei eesmärk tagada arhivaalide kogumine ja säilitamine ning neile juurdepääs.

2009. aasta lõpuks oli elektroonilise dokumendivahetusega ühinenud juba ligikaudu 500 asutust, sealhulgas kõik
ministeeriumid ja maavalitsused ning pea kõik ametid ja
inspektsioonid (kolme erandiga).

19. novembril 2009 pälvis Eesti üleminek paberivabale
asjaajamisele Euroopa e-valitsemise parima praktika projekti tiitli.

Digitaalarhiivi loomiseks otsustas valitsus eraldada Rahvusarhiivile seitse miljonit krooni, et esimeses etapis töötada välja digitaaldokumentide arhiivi vastuvõtmise infosüsteem.
Pikaajalise säilitusaja, kuid alatise säilitusvajaduseta digitaaldokumentide asutuses hoiustamise küsimuse lahendamiseks pidas arhiivinõukogu parimaks lahenduseks luua
võimalus nende Rahvusarhiivi üleandmiseks. Säilitamise
kulud peab seejuures katma hoiule andja.
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ELEKTROONILISE RIIGI TEATAJA ARENDAMINE
Elektroonilise Riigi Teataja arendamise valdkonnas on Riigikantselei strateegiline eesmärk
tagada elektroonilise Riigi Teataja usaldusväärsus, kättesaadavus ja kasutamise mugavus.

Kasutajate rahulolu elektroonilise Riigi Teatajaga püsib
erakordselt kõrge. 2009. aastal oli eRT teenustega rahul või
pigem rahul 97,6 protsenti küsitlusele vastanutest. Jätkuvalt näitas tõusu eRTsse pöördumiste arv, mis kasvas 2008.
aastaga võrreldes 26 protsenti. Keskmiselt pöörduti 2009.
aastal ühes päevas eRT poole 11 212 korda (2008. aastal
8892 korda).
17. detsembril 2009 kiitis valitsus heaks uue Riigi Teataja
seaduse eelnõu ja esitas selle Riigikogule. Eelnõu näeb
ette täieliku ülemineku elektroonilisele Riigi Teataja väljaandmisele. Kohalikele omavalitsustele pannakse määruste ja nende terviktekstide Riigi Teatajas avaldamise
kohustus ning täiendatakse elektroonilist Riigi Teatajat
uute õigusinfoteenustega. Riigi Teataja väljaandja ülesanded on kavas 2011. aastast üle anda Justiitsministeeriumile.
2009. aastat iseloomustab suur töömaht uute õigusaktide
avaldamisel. eRT andmetel kehtis 1. jaanuaril 2009 Eestis
412 seadust (ilma välislepingute ratifitseerimise ja nendega
ühinemise seadusteta). 2009. aasta jooksul muudeti neist
306.
1. jaanuaril 2010 jõustus 208 uut seaduse tervikteksti. Seega
muutus üle poole kehtivatest seadustest. Valitsuse määruste
uusi terviktekste jõustus 1. jaanuaril 160.

20. septembri 1944 Riigi Teatajas avaldatud Vabariigi Presidendi
käskkiri, millega nimetati ametisse Otto Tiefi valitsus. Taasavaldatud
elektroonilises Riigi Teatajas Otto Tiefi valitsuse moodustamise 65.
aastapäeva puhul.
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PROTOKOLL JA VÄLISSUHTLUS

Hispaania kuningas Juan Carlos I ja peaminister
Andrus Ansip Stenbocki majas 5. juulil 2009.

6. juuli 2009 astus peaminister Andrus Ansip üles
leedukeelse tervitusega tuhandeaastase Leedu pidustuste laulupeol Vingio pargis.

NATO uus peasekretär Anders Fogh Rasmussen ja
peaminister Andrus Ansip 8. oktoobril 2009 Tallinnas.
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Peaminister Andrus Ansipi kohtumine Euroopa
Komisjoni presidendi José Manuel Barroso’ga 23.
veebruaril 2009 Stenbocki majas.

Leedu valitsuse kantsler Deividas Matulionis, Eesti
riigisekretär Heiki Loot ja Läti Riigikantselei direktor Gunta Veismane 11. septembril 2009 Stenbocki
majas Balti riigisekretäride II kohtumisel (esmakordselt Tallinnas).

Eesti oli esmakordselt esindatud OECD riikide riigisekretäride kohtumisel 30. septembril – 2. oktoobril
2009 Pariisis. Pildil Matignon´i loss, esimese rea
keskel võõrustaja, Prantsuse valitsuse peasekretär
Serge Lasvignes, riigisekretär Heiki Loodist paremal
OECD asepeasekretär Aart de Geus.
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PERSONAL
teeriumile. Struktuuritoetuste haldusvõimekuse suurendamise suuna rakendusasutuse ja rakendusüksuse ülesanded
antakse Rahandusministeeriumile üle 2011. aastal.

2009. aastal vähenes Riigikantselei koosseis 22 töötaja
võrra ehk 15 protsenti. 2010. aasta alguses oli Riigikantseleis 121 töötajat, aasta varem 143. Viimase pooleteise aasta
jooksul on Riigikantselei koosseis vähenenud kolmandiku
võrra (2008. aasta juunis oli töötajaid 179, vähenemine 58
töötajat ehk 32,4 protsenti). Samavõrra (34 protsenti) vähenes ka töötasufond.

Euroopa Liidu asjade koordinatsioonisüsteemi ühtlustamiseks
ja koostöö süvendamiseks jätkus edukalt ministeeriumide ja
Riigikantselei vaheline personali rotatsioon. Välisministeeriumist asus Euroopa Liidu sekretariaati tööle kaks asedirektorit
ja Põllumajandusministeeriumist jätkas üks nõunik. Asedirektorina tööle asunud Mariin Ratnik Välisministeeriumist töötas
2009. aasta teises pooles ka Euroopa Liidu asjade direktorina.

2009. aasta olulisemad koosseisu mõjutavad muudatused
olid ministri büroo tegevuse lõpetamine ja avaliku teenistuse arendamise valdkonna üleandmine Rahandusminis-

Riigikantselei kammerkoor osales Eesti 25. üldlaulupeo
rongkäigus ning andis kahe päeva jooksul laulukaare all
olulise panuse nii segakooride nõudliku repertuaari kui ka
võimsate ühendkooriteoste ettekandmisse.

Riigikantselei kammerkoori dirigent on Heli Jürgenson, kes
oli ka üks laulupeo üldjuhte.
Laulupeol osales 864 koori ja orkestrit 26 430 laulja ja pillimängijaga.

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 9

RAHANDUS
Riigikantselei 2009. aasta esialgne eelarve oli 264,5 miljonit krooni.

krooni 2009. aastal ning 2010. aastal lisaks veel 7 miljonit
krooni.

Esialgne eelarve vähenes I lisaeelarvega 6 protsenti ja II
lisaeelarvega 3 protsenti, kokku 23,3 miljoni krooni võrra.
Vabariigi Valitsuse korralduse alusel piirati vahendite kasutamist veel 2,3 miljoni krooni võrra. Kokku vähenes 2009.
aasta kogueelarve 25,6 miljoni krooni ehk 9,6 protsenti.

2009. aasta lõplikuks eelarveks kujunes koos 2008. aastast
ületulnud vahenditega 214,4 miljonit krooni.

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009 otsusega anti rahvastiku- ja integratsioonipoliitikaga tegelenud ministri ülesanded üle Sotsiaalministeeriumile, Kultuuriministeeriumile,
Haridus- ja Teadusministeeriumile ning regionaalministrile. Ülesannete ümberjaotamise tõttu vähendati Riigikantseleile ministri ülesannete täitmiseks ettenähtud eelarvet
37,4 miljoni krooni võrra, mis võimaldas säästa 3 miljonit

Eurole ülemineku toetamiseks ja valitsuskabineti 5.
novembri otsuse täitmiseks – majandada 2009. aasta lõpus
võimalikult säästlikult ning kanda 2010. aastasse üle võimalikult suures ulatuses eelarvelisi vahendeid – seadis Riigikantselei 2009. aasta lõpus eesmärgiks hoida novembri ja
detsembri tegevuskulud oktoobri tasemel. Sellega õnnestus
toime tulla ja nii välditi aastalõpu kulurallit.

Võrreldes esialgsega vähenes eelarve 50,1 miljonit krooni
ehk 19 protsenti.

Riigikantselei eelarve 2007-2009 (milj. kr)
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Vabariigi Valitsuse 3. detsembri 2009 otsusega:
1. Avaliku teenistuse arendamise valdkond kuulub 2010. aastast Rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Riigikantselei ülesandeks jääb tippjuhtide värbamine, valik ja arendamine.
Ülesannete täitmiseks moodustati Riigikantselei koosseisus eraldi struktuuriüksus – tippjuhtide kompetentsikeskus.
2. 1. jaanuarist 2010 eraldati IAO kaheks: asjaajamise osakonnaks, mille ülesandeks on tagada Riigikantselei asjaajamise korraldamine, sh teabe avalikustamise ja isikuandmete kaitse
nõuete täitmine, ning infosüsteemide osakonnaks, kes tagab infosüsteemide arendamise ja hooldamise.
3. Peaministri sekretariaat liideti 1. jaanuarist 2010 protokolliosakonnaga.
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