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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 oli perioodil 1. jaanuar 2008 kuni 11. juuni 2009 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

Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. aasta korraldusega nr 236 määrati Integratsiooni
Sihtasutuse riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks Kultuuriministeerium.
Riigikantselei tegevusvaldkonnad
Riigikantselei 2009. 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,
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julgeolekuasutuste tegevuse koordineerimist, Teadus- ja
teenindamist ning riigi sümboolika kasutamise koordineerimist.

Arendusnõukogu

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.
Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. aasta istungi päevakorrapunktis 4 tehtud otsusega
anti ministri ülesanded üle Sotsiaalministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Haridusja Teadusministeeriumile ning regionaalministrile.
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 2009. 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 2009. aasta tegevuskava täitmise aruanne.
Oluliste uurimis- ja arendusprojektidega seotud väljaminekud aruandeaastal on
esitatud tegevuskava täitmise aruandes koondatuna meetmete tasandil.

Riigikantselei 2009. aasta tegevuskava täitmise aruanne
RIIGIKANTSELEI HALDUSALA
Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine
1. Eesmärk: Parandada Vabariigi Valitsuse töö planeerimist
Indikaator: Valitsuse töö efektiivsus (Institute for Management Development
konkurentsivõime uuringu põhjal mõõdetava valitsuse töö efektiivsuse punktisumma ja
Eesti keskmine koht selle alusel Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas)
Algtase (2008): 37,9 punkti ja 5. koht
Kavandatud saavutustase (2012): Punktisumma on suurenenud ja 5. koht säilinud
Kavandatud saavutustase (2009): Punktisumma on suurenenud ja 5. koht säilinud
Tegelik saavutustase (2009): 23,7 punkti ja 9. koht (Metoodika on muutunud:
edaspidi on võimalik arvestada 6 näitajat (varem 7), mille järgi 2008. a algtase oli 32
punkti ja 5. koht)
Meede: Valitsuse töö planeerimise parandamine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Valitsuse töö pikaajalise planeerimise kvaliteedi parandamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Valitsuse tegevusprogrammi täitmine on
edukas. Valitsuse Euroopa Liidu poliitika planeerimine paraneb, selle
rakenduskavade elluviimine ning Euroopa Liidu tasandilt tulenevate kohustuste
täitmine on edukas.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Valitsuse tegevusprogrammi täitmine on edukas:
planeeritud 55 protsendi asemel on täidetud 59 protsenti (67 tegevust) kõikidest
valitsuse tegevusprogrammi eesmärkidest või tegevustest (kokku 114 tegevust).
Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud „Eesti Euroopa Liidu poliitika 20072011“ alusel on välja töötatud ning ellu viidud valitsuse eemärgid Euroopa Liidus
Rootsi ja Hispaania eesistumisperioodidel.

•

Riigi jätkusuutlikule ja tasakaalustatud arengule kaasaaitamine
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Kavandatud vahetu tulemus (2009): Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava
ning säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21”eesmärgid on täidetud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Tootlikkus võrreldes Euroopa Liidu keskmisega
langes 60,3 protsendile (2008. aastal 64,7%); doktoriõppe lõpetanute arv 160
(2008. aastal 161); haridussüsteemist väljalangenute osakaal vähenes 14,0
protsendile (2008. aastal 14,3 %); elukestvas õppes osalevate täiskasvanute
osakaal kasvas 10,6 protsendile (2008. aastal 9,8 %); üldine tööhõive langes 63,2
protsendile (2008. aastal 69,5 %).
Uued algatused:
1. Eurotsooniga liitumisega seotud meetmete väljatöötamisele kaasaaitamine ja
Eesti seisukohtade koordineerimine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Euroopa Komisjoni 2009. ja 2010. a raportid
on kooskõlas Eesti huvidega. Eesti liitub eurotsooniga 2011. a.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Euroopa Komisjoni 2009. aasta raport on
kooskõlas Eesti huvidega. Eestil on valmisolek eurotsooniga liitumiseks 2011.
aasta jaanuaris.
2. Euroopa Liidu energia siseturu rakendamise ning energiajulgeoleku ja
varustuskindluse tõstmiseks vajalike meetmete koordineerimine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): 2010. a on Läänemere ühenduste kava
rakendamiseks valmis ja kooskõlas Eesti huvidega. 2010. a on Euroopa Komisjoni
analüüs süsinikulekke mõjust liikmesriikide energiajulgeoleku ja varustuskindluse
tagamisele valmis ja kooskõlas Eesti huvidega.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Elektrituru seadus on välja töötatud ning jõustub
tähtaegselt NordPool hinnapiirkonnaga ühinemiseks. Kohaliku elektritootmise
toetamiseks vajalik riigiabi andmise taotlus on valmimas. Süsinikulekke uuringu
teostajaga on leping sõlmitud.
3. Euroopa Liidu Läänemere strateegia väljatöötamises osalemine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Läänemere strateegia on vastu võetud ja
kooskõlas Eesti huvidega.
Tegelik vahetu tulemus(2009): Vabariigi Valitsus kiitis heaks Eesti poolsed
projektid 29.01.2009 istungil. Läänemere strateegia kiideti heaks 29.-30.10.2009
toimunud Euroopa Ülemkogul.
4. Eesti ja Euroopa Liidu konkurentsivõime strateegilise raamistiku uuendamise
koordineerimine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Eesti majanduskasvu ja tööhõive tegevuskava
2008-2011 elluviimise aruanne ja uuendatud tegevuskava on Vabariigi Valitsuse
poolt heaks kiidetud ja Euroopa Komisjonile esitatud. Euroopa Liidu uus
konkurentsivõime strateegiline raamistik on kooskõlas Eesti huvidega (2010).
Tegelik vahetu tulemus (2009): Uuendatud Eesti majanduskasvu ja tööhõive kava
ning kava elluviimise aruanne on Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud ja
Euroopa Komisjonile esitatud.
5. Eesti ja Soome strateegilise koostöö prioriteetide elluviimise kava koostamine
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Kavandatud vahetu tulemus (2009): Strateegilise koostöö prioriteetide elluviimise
kava on Vabariigi Valitsuse poolt heaks kiidetud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Ettepanekud strateegilise koostöö prioriteetide
rakendamiseks koostöös ministeeriumidega on koostatud.
6. Säästva arengu strateegia „Säästev Eesti 21” elluviimise analüüs ja
koordineerimine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Strateegia „Säästev Eesti 21“ elluviimise
aruanne on säästva arengu komisjoni poolt heaks kiidetud ning on korraldatud
aruannet tutvustav konverents.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Vabariigi Valitsuse korraldus säästva arengu
komisjoni loomiseks on heaks kiidetud ja komisjoni tööplaan on kinnitatud.
Strateegia "Säästev Eesti 21" elluviimise tulemusi tutvustav konverents
korraldatud.
7. Strateegiate mõjude hindamise süsteemi ja metoodikate rakendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Strateegiate mõjude hindamise metoodika on
ministeeriumidega kooskõlastatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Strateegiate mõjude analüüsi metoodikate
kaardistamine peamistes valdkondades on teostatud ning metoodikate arenduse
vajadused ministeeriumidega täpsustatud. Mõjuanalüüside koostamiseks
läbiviidavate uuringute rahastamise võimalused on analüüsitud.
2. Eesmärk: Tõsta Vabariigi Valitsuse otsuste ettevalmistamise kvaliteeti
Indikaator 1: Ministeeriumide rahulolu valitsuse otsustusprotsessi korraldusega
(vastanute poolt antud keskmine hinne viie palli süsteemis)
Algtase (2008): 3,83
Kavandatud saavutustase (2012): Hoida taset, st vähemalt 3,8 palli
Kavandatud saavutustase (2009): Hoida taset, st vähemalt 3,8 palli
Tegelik saavutustase (2009): 3,71 palli
Indikaator 2: Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise puudujääk (ülevõtmata
direktiivide osakaal kehtivate direktiivide koguarvust)
Algtase (2008): 1,0%
Kavandatud saavutustase (2012): Mitte suurem kui 0,8%
Kavandatud saavutustase (2009): Mitte suurem kui 0,9%
Tegelik saavutustase (2009): 1,1%
Meede: Valitsuse otsustusprotsessi arendamine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Valitsuse otsuste õigeks ajaks tegemise tagamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Eesti seisukohad Euroopa Liidu asjades on
õigeaegselt heaks kiidetud. Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise puudujääki on
vähendatud. Hilinemise tõttu algatatud Euroopa Liidu direktiivide ülevõtmise
rikkumismenetluste arv väheneb.
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Tegelik vahetu tulemus (2009): Seisukoht õigeaegselt võetud 70,9% juhtudest (95
algatust 134-st), 2008. aastal 78,3%. Direktiivide ülevõtmise puudujääk kasvas 1,0
protsendilt 1,1 protsendile. Hilinemise tõttu algatatud Euroopa Liidu direktiivide
ülevõtmise rikkumismenetluste arv kasvas 25-le (2008. aastal 18).
•

Valitsuse otsuste optimaalse aja jooksul tegemine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Eelnõude istungile jõudmise mediaanaeg jääb
7-10 päeva vahele. Euroopa Liidu õigusaktide suhtes Eesti seisukohtade valitsuse
istungile jõudmise mediaanaeg jääb 4-6 päeva vahele. Otsuste vormistamise,
allkirjastamise ja nendest teavitamise mediaanaeg ei ületa ühte päeva
(seaduseelnõude osas seitset päeva).
Valitsuse istungi protokolli ja
kabinetinõupidamise kokkuvõtte koostamise ja allkirjastamise mediaanaeg ei ületa
vastavalt kolme ja nelja päeva.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Eelnõude istungile jõudmise mediaanaeg on 7
päeva ja 17 tundi. Euroopa Liidu õigusaktide suhtes Eesti seisukohtade valitsuse
istungile jõudmise mediaanaeg on 5 päeva 18 tundi. Otsuste vormistamise,
allkirjastamise ja nendest teavitamise mediaanaeg on 4 tundi ja 16 minutit,
seaduseelnõude korral 4 päeva ja 2 tundi. Valitsuse istungi protokolli koostamise
ja allkirjastamise mediaanaeg on 3 päeva 23,5 tundi. Valitsuse
kabinetinõupidamise kokkuvõtte koostamise ja allkirjastamise mediaanaeg on 4
päeva 20 tundi.

•

Valitsusele esitatavate ettepanekute kvaliteedi tõstmine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Kiireloomuliste eelnõude osakaal valitsuse
istungil väheneb. Eelnõude tiitellehe sisukokkuvõtete arusaadavus on paranenud.
Riigikantseleis parandatud või uuesti vormistatud eelnõude osakaal väheneb.
Valitsuse istungi päevakorrapunktide osakaal, mille kohta ministrid, õiguskantsler
või riigikontrolör esitavad põhjendatud õiguslikke märkusi, jääb alla ühe
protsendi. Jõustunud kohtuotsusega õigusvastaseks tunnistatud valitsuse
õigusaktide arv püsib väike. Õiguskantsleri poolt valitsuse õigusaktide kohta
tehtud põhjendatud ettepanekute arv püsib väike. Eesti seisukohad Euroopa Liidu
asjades ja juhised Eesti esindajale Euroopa Liidu alaliste esindajate komitees on
hea kvaliteediga.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Kiireloomuliste eelnõude osakaal valitsuse
istungil 37 protsenti (2008. aastal 37%). Eelnõude tiitellehtede sisukokkuvõtete
arusaadavus on Riigikantselei hinnangul paranenud. Riigikantseleis parandatud
või uuesti vormistatud eelnõude osakaal vähenes 27 protsendile (2008. aastal
39%). 2009. aasta valitsuse istungitel ei teinud ministrid, õiguskantsler või
riigikontrolör ühtegi põhjendatud õiguslikku märkust. Jõustunud kohtuotsusega
õigusvastaseks tunnistatud valitsuse õigusaktide arv püsib väike (4 õigusakti, 2008
aastal 4 õigusakti). Õiguskantsler ei teinud 2009. aastal valitsuse õigusaktide
kohta ühtegi põhjendatud ettepanekut. Eesti seisukohad Euroopa Liidu asjades ja
juhised Eesti esindajale Euroopa Liidu alaliste esindajate komitees on hea
kvaliteediga.

•

Probleemide kohasel tasandil lahendamise ja otsuste kohesel tasandil langetamise
tagamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Valitsuse istungile jõudvate lahendamata
probleemide arv ja valitsuse istungil tõstatatud uute probleemide arv ei suurene.
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Tegelik vahetu tulemus (2009): Lahendamata probleemide arv 14, s.o ligikaudu
üks kuus (2008. a 21), uusi tõstatatud probleeme 11, s.o ligikaudu üks kuus (2008.
a 6).
•

Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine hädaolukorras
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine
hädaolukorras on tagatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine
hädaolukorras on tagatud.
Uued algatused:
1. Euroopa Liidu infosüsteemi ELIS2 arendamine ja kasutusele võtmine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Infosüsteemi riigihange on läbi viidud ning
alustatud infosüsteemi rakendamise ja juurutamisega.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Infosüsteemi riigihange on läbi viidud.
2. Valitsuse õigusaktide digitaalse allkirjastamise kasutuselevõtmine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Õiguslik ja tehniline valmisolek valitsuse
õigusaktide digitaalseks allkirjastamiseks on saavutatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Projekt on viidud üle 2010. aastasse.
3. Valitsuse uue reglemendi väljatöötamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Vabariigi Valitsus on uue reglemendi vastu
võtnud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Reglemendi eelnõu koos seletuskirjaga on välja
töötatud.
4. Euroopa Liidu asjade menetlemist reguleerivate õigusaktide ülevaatamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Õigusaktide muudatused on vastu võetud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise eelnõu ja
seletuskiri on Justiitsministeeriumile esitatud.
5. Ministeeriumide tööprotsessi parandamine valitsuse istungite ja nõupidamiste
ettevalmistamisel
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Ministeeriumidele on antud soovitused
tööprotsessi parandamiseks.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Projekt on viidud üle 2010.-2011. aastasse.
6. Riigikantselei kriisireguleerimisplaani koostamine ja selles ettenähtud
ettevalmistuste tegemine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Kriisireguleerimisplaan on kinnitatud ja selles
ettenähtud ettevalmistused tehtud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Kriisireguleerimisplaani ei koostatud, kuna
15.06.2009 vastu võetud hädaolukorra seaduse järgi tuleb koostada Vabariigi
Valitsuse töö toimepidevuse riskianalüüs ning toimepidevuse plaan.
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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 (2008): 6,88 palli
Kavandatud saavutustase (2012): Vähemalt 7 palli
Kavandatud saavutustase (2009): Kasvab
Tegelik saavutustase (2009): 6,56 palli
Indikaator 2: Eesti elanike toetus Euroopa Liidule (nende küsitletud elanike osakaal,
kes toetavad Euroopa Liitu)
Algtase (2008): 82%
Kavandatud saavutustase (2012): Vähemalt 67%
Kavandatud saavutustase (2009): Vähemalt 67%
Tegelik saavutustase (2009): 81%
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 (2009): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga
kasvab.
Tegelik vahetu tulemus (2009): 6,56 punkti, 2008. aastal 6,88.

•

Kodanike ja kodanikeühenduste valitsuse otsustusprotsessi kaasamine ja
osalemise toetamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Kodanike ja kodanikeühenduste rahulolu
kaasamisega kasvab.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Kavandatud uuring viiakse läbi 2010. aastal.

•

Riigi-identiteedi tugevdamine ja kaitsetahte arendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Riigi-identiteet ja kaitsetahe tugevnevad.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Eelarve vähenemise tõttu uuringut läbi ei viidud.

•

Kriisikommunikatsioonialase võimekuse tugevdamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Kriisikommunikatsioonialane võimekus
tugevneb.
Tegelik vahetu tulemus (2008): Valitsuse teavitusmeeskonnale on toimunud
koolitused kord kuus.

•

Valitsusasutuste koostöö ja kommunikatsiooni ühtsuse tõhustamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga
kasvab.
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Tegelik vahetu tulemus (2009): Meedia rahulolu valitsuskommunikatsiooniga
6,56 punkti, 2008. aastal 6,88.
Uued algatused:
1. Kodanikualgatuse toetamise arengukava 2007-2010 rakendusplaani aastateks
2009-2010 elluviimises osalemine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Rakendusplaanis 2009. aastaks ettenähtud
tegevused on tehtud ja vahetud tulemused saavutatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Rakendusplaanis 2009. aastaks ettenähtud
tegevused on tehtud ja vahetud tulemused saavutatud. Valitsusasutuste ja
valdkondlike esindusorganisatsioonide vaheliste kaasamise koostööprojektid on
läbi viidud, kaasamise praktika analüüs on tehtud ja e-osalemise lahendusi
arendatud ja avalikkusele tutvustatud.
2. Psühholoogilise kaitse kontseptsiooni väljatöötamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Kontseptsioon on valminud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Kontseptsioon on väljatöötamisel.
3. Eesti lipu 125. aastapäeva tähistamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Eesti lipu 125. aastapäeva tähistamise
üritused on 4.-5. juunil toimunud ja teavituskampaania läbi viidud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Eesti lipu 125. aastapäeva tähistamise üritused 4.5. juunil on toimunud ja teavituskampaania läbi viidud.
4. Euroopa Liidu teavitusvõrgu reform
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Riiklik ja Euroopa Liidu teavitusvõrgustik on
ühendatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Riiklik ja Euroopa Liidu teavitusvõrgustik on
ühendatud.

Tegevusvaldkonna 2009. aasta tegelikud tulud ja kulud
tuhandetes kroonides
Meede
Valitsuse töö planeerimise parandamine
Valitsuse otsustusprotsessi arendamine
Vabariigi Valitsuse, peaministri ja Riigikantselei
suhete korraldamine avalikkusega ja Euroopa Liiduga
seotud riigisisene teavitustegevus
Tegevusvaldkonna tulud ja kulud kokku

Tulud

Kulud

22 826
809
1 234

29 876
42 333
16 213

24 869

88 422
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Minister Urve Palo tegevuse toetamine
Eesmärk: Tagada riikliku rahvastiku-, integratsiooni- ning rahvuskaaslaste- ja
kodakondsuspoliitika tõhus väljatöötamine ja elluviimine ning represseeritute ja
represseeritutega võrdsustatud isikute mälestuse jäädvustamine
Indikaator 1: Määratlemata kodakondsusega isikute arv aasta lõpu seisuga
Algtase (2008): 116 248
Kavandatud saavutustase (2012): Ei ole suurem kui 99 000
Kavandatud saavutustase (2009): Ei ole suurem kui 112 000
Tegelik saavutustase (30.06.2009): 107 670
Indikaator 2: Riikliku programmi „Igale lapsele lasteaiakoht” raames juurde loodud
uued lasteaiakohad
Algtase (2008): Programm algas 2008. aastal
Kavandatud saavutustase (2012): Koostöös kohalike omavalitsustega on juurde
loodud 2 100 uut lasteaiakohta
Kavandatud saavutustase (2009): Koostöös kohalike omavalitsustega on juurde
loodud 520 uut lasteaiakohta
Tegelik saavutustase (2009): Seoses riigieelarveliste vahendite vähenemisega on
programm 2009. aastaks külmutatud
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)
•

Rahvastiku- ja perepoliitika väljatöötamine ja elluviimine teadlike otsuste kaudu.
Vabariigi Valitsuse ja ministrite otsuste demograafilisele olukorrale avalduva
mõju ennetav analüüsimine ja järelseire. Rahvastikualaste uuringute (nt eakate
heaolu ja toimetuleku uuring, töötajate ning töö- ja pereelu uuring, sündimuse ja
rahvastikupoliitika eriuuring) tellimine ja Eesti rahvastiku põhinäitajatest ülevaate
koostamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Ülevaate saamine Eesti rahvastiku
põhinäitajatest ja vajadustest.
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Tegelik vahetu tulemus (2009): Büroo koordineeris kõigi ministeeriumite
koostööd uuringute vallas, vahendades selleks planeeritud ning teostatud
uuringute informatsiooni. Jaanuaris 2009 andis minister Palo ülevaate rahvastiku
olukorrast Vabariigi Valitsusele. Ministri büroo esindaja kuulus rahvusvahelisse
töörühma, kes töötab riikidele välja soovitusi rahvastiku vananemise valdkonnas.
Rahvastiku-ja perepoliitikas teadlike otsuste tegemiseks telliti järgmised uuringud:
tööandjate pingutused peresõbralikkuse tagamisel, lapsehoid ja rahulolu Eesti
peredes 2009; perepoliitiliste meetmete võrdlus Euroopa Liidus; muutuv perekond
muutuvas Eestis; kohalike omavalitsuste toetus lastega peredele 2008 ja laste
päevahoid 2008-2009 Eestis; eakate heaolu Eestis 2007, võrdlus lastega perede ja
mitte-eestlaste rühmaga; Eesti koolides perekasvatuse õpetamise olukorra
kaardistamine.
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Valitsuse ja ministrite vastuvõetud otsused
mõjuvad positiivselt Eesti demograafilisele olukorrale.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Kõigile Vabariigi Valitsuse eelnõudele teostati
eelhinnang demograafiliste mõjude aspektist, vajadusel tehti ministeeriumitele
operatiivselt ettepanekud seadusaktidesse muudatuste sisseviimiseks.
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Sündimust iseloomustav summaarne
sündimuskordaja suureneb.
Tegelik vahetu tulemus (2009): 1,63 2007. aastal, 1,65 2008. aastal. 23 riigi
perepoliitika ja sündimuse analüüsid näitasid, et sündimust mõjutavad enam
perede heaolule suunatud meetmed (toetus pärast väikelapse perioodi) kui
pronataalsed meetmed. Eesti sündimuspoliitika teostamise ressursiks on Eestis
säilinud usk vähemalt kahe lapsega peresse. Kuigi aastate jooksul on sündimus
suurenenud ja barjäärid soovitud laste saamisel muutunud väiksemaks, on 2009.
aastal endiselt peamisteks barjäärideks laste saamisel majanduslik kindlustunde
vähesus ja lasteaiakohtade nappus. Järgneb sobiva partneri puudus.
•

Koostöö edendamine rahvastikupoliitika väljatöötamisel.
Uus algatus: Rahvastikuküsimuste lahendamiseks koostöö edendamine teiste
ministeeriumide, kodanikeühenduste ning teadlastega. Selleks vastavate
komisjonide töö algatamine ning koordineerimine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Ministri bürool on ülevaade erinevate
valdkondlike
ministeeriumide
koostatud
rahvastikku
puudutavatest
arengukavadest ja nende elluviimisest, tegutseb vastav valitsuskomisjon,
korraldatakse regulaarselt nõupidamisi rahvastikupoliitika valdkonnas.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Ministri bürool oli ülevaade erinevate
valdkondlike
ministeeriumide
koostatud
rahvastikku
puudutavatest
arengukavadest ja nende elluviimisest Tööd jätkas rahvastikupoliitika nõukoda.
Nõukoja liikmeteks on lisaks teadlastele ja ametnikele ka mittetulundusühingute
esindajad. Nõukoda arutas 2009. aastal järgmisi teemasid: perekonnaseaduse
eelnõu, haridusreformi mõju peredele, siseränne ja siserände poliitika, 2011. aasta
rahvaloenduse läbiviimisega seotud asjaolusid. Ministri juhitud rahvastikupoliitika
nõukoja töö tulemusel valmis 2008. aastal rahvastikupoliitika strateegiline
dokument „Rahvastikupoliitika alused 2009-2013“, mis kiideti Vabariigi Valituse
poolt heaks 30.04.2009.
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Uus algatus: Lasteaiakohtade arvu suurendamise, lasteaiakasvatajatele
alampalkade maksmisele kaasaaitamine ja uute lasteaiakohtade ehitamise riikliku
investeeringute programmi „Igale lapsele lasteaiakoht“ rakendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): 2009. aasta lõpuks on koostöös kohalike
omavalitsustega juurde loodud ligikaudu 520 uut lasteaiakohta. Lasteaiakohtade
järjekorrad vähenevad, õpikeskkond paraneb ja kõrgharidusega lasteaiaõpetaja
palga alammäär on vähemalt võrdsel tasemel noorempedagoogi palga
alammääraga.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Seoses riigieelarveliste vahendite vähenemisega
on programm 2009. aastaks külmutatud.
•

Rahvastikualane teavitustöö: pere- ja terviseteadlike hoiakute kujundamiseks
teavitustöö organiseerimine: perepäevade organiseerimine, sari Eesti
Televisioonis (edaspidi ETV), saated raadiotes jm. Büroo veebilehel
perepoliitiliste meetmete alase informatsiooni pidev uuendamine. Raseduskriisi
nõustamise edendamine, vastava teavitustöö korraldamine. Töö- ja pereelu
ühitamise propageerimine, valikute tutvustamine. Erinevate trükiste
ettevalmistamine ja väljaandmine (sh „Laps on rõõmuks“)
Kavandatud vahetu tulemus (2009):
väärtustavad hoiakud.

Ühiskonnas arenevad lapsi ja perekondi

Tegelik vahetu tulemus (2009): Lapsi ja perekondi väärtustavate hoiakute
arendamiseks ühiskonnas jätkas ministri büroo perekonnateemalise saatesarja
"Pereelu" toetamist Eesti Televisioonis, mille eesmärgiks oli perepoliitika
põhimõtete tutvustamine, perekonnal põhineva ühiskonnamudeli ning laste ja
perekonna väärtustamine. 16 saatesarja kuuluvat saadet olid ETV eetris
ajavahemikul 13.01.-31.05.2009. Jätkus ka pereteemaline saatesari „Minu
perekond“ Kuku raadios. Kodanikeühendustega toimus kootöö erinevate
töörühmade ja kohtumiste raames. Valmis järjekordne ülevaade kohalike
omavalitsuste lapsesõbralikkuse monitooringust, et edendada omavalitsuste
lastega peredele suunatud tööd. Mais tunnustati Eesti tublimaid omavalitsusi.
Koostati ülevaade eakate ja lastega perede heaolust. Rahastati ning viidi läbi
järgmise monitooringu andmete kogumine (2008-2009). Märtsis 2009 korraldati
vastavate tulemuste põhjal ka laiapõhjalisem ümarlaud, kus otsiti lahendusi
raportis välja toodud probleemidele (eakate kaasatus, sh IT-kaasatus, eakate ja
noorte omavahelise koostöö võimalused). Uuringut tutvustati 2009. aastal eakate
ja noorte ümarlaual „Eakas Eestis – ressurss või probleem?“, kohtumisel
Pensionäride Ühenduste Liiduga ning osaliselt ka ajalehes „Videvik“. Jooksvalt
toimus ülevaadete aktualiseerimine perekonda mõjutavatest seadusaktidest büroo
kodulehel. Anti välja peredega seotud seadusandluse kohta käiv seletav
inforaamat „Laps on rõõmuks“.
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Koostöös sihtasutusega Väärtustades Elu
jätkub raseduskriisi nõustajate koolitamine ja seeläbi suureneb raseduskriisi alase
nõustamise teenuse kättesaadavus (algtase 2007. aastal - koolitati 17 raseduskriisi
nõustajat).
Tegelik vahetu tulemus (2009): Ajavahemikul jaanuarist kuni juunini 2009 jätkus
koostöö sihtasutusega Väärtustades Elu rasedusnõustajate koolitamise alal.
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Kavandatud vahetu tulemus (2009): Teadlikkuse tõus töö- ja pereelu ühitamise
võimalustest ja plussidest. Tööandjad väärtustavad enam töötajate peresid ja
töötaja vaba aega.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Koostöös ajalehega „Äripäev“ ja ajakirjaga „Pere
ja Kodu“ viis ministri büroo läbi töötajasõbraliku ettevõtte konkursi, et soodustada
ettevõtete tegevust peresõbralikkuse valdkonnas. Konkursi raames läbi viidud
ettevõtete küsitlus andis olulist infot erinevate meetmete kohta, mida tööandjad
pakuvad töötaja- ja peresõbralikkuse edendamiseks. Konkursil osales 2009. aastal
59 ettevõtet.
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Oodatav keskmine eluiga tõuseb.
Tegelik vahetu tulemus (2009): 2007. a meestel 67,13 ning naistel 78,73; 2008. a
meestel 68,59 ning naistel 79,23.
•

Integratsiooni- ning rahvus- ja kodakondsuspoliitika tõhus väljatöötamine ja
elluviimine. Valdkondliku arengukava „Eesti Lõimumiskava 2008-2013”
rakendamine. Euroopa Kolmandate Riikide Integreerimise Fondi koordineerimine
ja rakendamine. Venekeelsele elanikkonnale eesti keele õppimise võimalusi ja
kodakondsuse
keeleeksamit
tutvustava
kampaania
korraldamine.
Rahvuskultuuriseltside
rahastamise
koordineerimine.
Rahvusvähemuste
kultuuriorganisatsioonide ühtse internetipõhise andmebaasi arendamine.
Kodakondsuse
väärtustamist
toetavate
tegevuste
elluviimine.
Integratsiooniprojekti „Minu riik“ elluviimise toetamine. Integratsioonialaste
uuringute tellimine. Integratsioonialase tegevuse rahastamine. Peipsi-äärse
vanausuliste kogukonna rahvuskultuuri edendamise toetamine. Inimõiguste alaste
organisatsioonide tegevuse toetamine. Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia
tegevuse toetamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Eesti keele oskus seda mitte emakeelena
kõnelejate hulgas paraneb (algtase 2005. aastal 42%). Läbikäimine ja kontaktid
erineva emakeelega inimeste vahel suurenevad (algtase 2007. aastal
Eurobaromeetri kohaselt - eestimaalastel keskmiselt kokkupuuteid kultuurilisest
(etniliselt, rahvuslikult) erineva inimesega 47%1). Erinevused eesti- ja
muukeelsete elanike osalemises kodanikuühendustes (algtase 2005. aastal –
eestlaste puhul 12% ja teiste rahvuste puhul 1%2) ja avalikus elus/sektoris
vähenevad. Määratlemata kodakondsusega isikute osakaal Eesti elanike, eelkõige
noorema sihtrühma hulgas (kuni 45-aastased) kahaneb (algtase 2007. aastal 52%).
Endast erinevast rahvusest inimesi usaldab valdav osa Eesti elanikest, sõltumata
nende emakeelest3. Eesti avalikus ruumis suureneb sallivus ja on edenenud
kultuuridialoog.

1

Pärast „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ vastuvõtmist 10.04.08 ei ole andmeid kogutud; järgmine
vastav uuring viiakse läbi 2010. aastal
2

Pärast „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ vastuvõtmist 10.04.08 ei ole andmeid kogutud; järgmine
vastav uuring viiakse läbi 2010. aastal
3

Pärast „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ vastuvõtmist 10.04.08 ei ole andmeid kogutud; järgmine
vastav uuring viiakse läbi 2010. aastal
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Tegelik vahetu tulemus (2009): Eesti keele oskus seda mitte emakeelena
kõnelejate hulgas paraneb (2008. aastal 44%4). „Eesti Lõimumiskava 2008-2013”
tegevused viidi ellu vastavalt rakendusplaanile kolmes valdkonnas: hariduslik ja
kultuuriline lõimumine, sotsiaalne ja majanduslik lõimumine ning õiguslik ning
poliitiline lõimumine. Määratlemata kodakondsusega isikute osakaal Eesti
elanike, eelkõige noorema sihtrühma hulgas (kuni 45-aastased) kahaneb (2008.
aastal 50%).
2009. aastal laienesid märkimisväärselt täiskasvanute eesti keele õppe võimalused.
Kõigil eesti keele tasemeeksami sooritanutel on nüüdsest võimalik taotleda
tagasimakset keeleõppe kulude hüvitamiseks (kuni 6000 krooni). Varasemalt oli
see võimalus ainult kodakondsuse taotlejatel. Alates septembrist 2009 algavad
tasuta kursused mittekodanikele Harjumaal (Tallinnas, Paldiskis, Maardus ja
Loksal) ning Ida-Virumaal (Jõhvis, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Narva-Jõesuus ja
Narvas). Eesti keele tasemeeksami sooritamine ei ole kursustel osalemise
eelduseks. Samuti jätkuvad 2009. aastal avaliku sektori prioriteetsete rühmade
tasuta eesti keele õpe (politseiametnikud ja päästetöötajad; õpetajad; meditsiinitöötajad; vangla-ametnikud, noorsootöötajad, raamatukogu-töötajad, muud
avalikud teenistujad).
15. maist 2009 on taas võimalik internetis lugeda ja alla laadida Eesti Vabariigi
õigusakte vene keeles. Büroo tellimusel tõlgitakse eesti keelest vene keelde 35
kõige laiema kasutuspinnaga õigusakti: põhiseadus, töölepingu seadus,
äriseadustik, keeleseadus, perekonnaseadus, võlaõigusseadus, Eesti Vabariigi
haridusseadus jt.
Riikliku programmi „Integratsioon Eesti ühiskonnas 2000-2007“ lõpphindamise
tulemuse kohaselt on integratsiooniprogramm olnud kõikide rakendusaastate
jooksul vajalik ja oluline ning aidanud Eesti ühiskonna lõimumisprobleeme
leevendada. Programmi edusammudeks võib muu hulgas pidada eesti keele õppe
võimaluste märkimisväärset avardamist, eesti keele õppemetoodika ja
õppematerjalide
kvaliteedi
parandamist,
toimiva
keeleõppesüsteemi
ellurakendamist eelkooli ja põhikooli tasemel keelekümblusprogrammi abil ning
rahvusvähemuste kultuurielu jätkusuutlikkust toetava rahastamissüsteemi loomist.
Peale lõimumisprobleemide leevendamise ongi programm väärtuslik ka selle
poolest, et selles defineeriti riikliku lõimumispoliitika alused ning selles saadud
kogemused on loonud aluse tõhusaks tööks järgmisel programmiperioodil.
Euroopa Komisjoni kiitis heaks Eesti Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike
Integreerimise Fondi (edaspidi EIF) Mitmeaastase programmi 2007-2013
24.11.2008 otsusega K(2008) 7043 ning Vabariigi Valitsus 8.01.2009 otsusega.
Vastavalt fondi asutamisotsusele peavad fondi vahendid täiendama siseriiklike
lõimumisalaseks tegevuseks eraldatud vahendeid ning EIF tegevused on seetõttu
integreeritud lõimumiskava rakendusplaani tegevustesse (kokku 39 tegevust). EIF
vahenditest rahastatavad tegevused keskenduvad peamiselt hiljutisaabunud
uusimmigrantidele,
noorsooja
ühistegevusele,
tasuta
keeleõppele,
meediategevustele, kohaliku omavalitsuse kaasamine lõimumistegevustesse ning
lõimumisalasele arendustööle.

4

Pärast „Eesti Lõimumiskava 2008-2013“ vastuvõtmist 10.04.08 ei ole andmeid kogutud; järgmine
vastav uuring viiakse läbi 2010. aastal. Andmed 2008. aasta kohta pärinevad Eesti tööjõu uuringust.
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2009. aastaks ei planeeritud eesti keele õppimise võimaluste ja kodakondsuse
keeleeksami tutvustamise kampaaniaid riigieelarvelistest vahenditest kuna 2009.
aastal toimus 2 võrdse kohtlemisele ning sallivusele suunatud kampaaniat EIF
vahenditest. Kampaaniate tegevuste ettevalmistamiseks viidi läbi fookusgrupi
uuring eraettevõtete personaliküsimustega tegelevate juhtivtöötajate seas. Uuringu
tulemused näitavad, et üldiselt on tööandjad erineva kultuuritaustaga inimeste
värbamise suhtes avatud, kuid seda tüüpi suhtumine ei laiene sugugi mitte
kõikidele vähemusgruppidele ega kõikidele ametikohtadele. Võrdse kohtlemise
kampaania eesmärgiks on edendada Eesti tööandjate seas head tahet värvata tööle
ja edutada erineva etnilise taustaga inimesi, madaldada Eesti tööandja seas multietniliste kollektiividega seonduvaid psühholoogilisi barjääre ning tõsta Eesti
tööandjate teadlikkust etniliselt võrdse kohtlemise põhimõtete kohta (sh oskusi ära
tunda ja vältida etnilist diskrimineerimist enda organisatsiooni poolt tulevas
kommunikatsioonis ning korraldada personaliga seotud protseduure lugupidavalt
teiste rahvuste, keelte ja kultuuride ning nende esindajate suhtes). Kampaania
tegevuste raames on juba Äipäevas ilmunud 10 pildist koosnev fotoseeria
sotsiaalsete sõnumitega ning samuti koostöös Äripäevaga on välja kuulutatud
eelmisel aastal büroo poolt algatatud konkurss ”Multikultuurne ettevõte” 2009.
Sallivuse arendamise kampaania eesmärgiks on tugevdada eestlaste seas
äratundmist, et Eestis elab palju erineva kultuuritaustaga inimesi, kes rikastavad
Eesti ühiskonda ning moodustavad loomuliku osa Eesti ühiskonnast; ning
venekeelses elanikkonnas veendumust, et venekeelse taustaga inimesed saavad
Eesti ühiskonnas hästi hakkama ning kodakondsus, keeleõpe jm on kasulik
„sotsiaalne investeering“. Kampaania tegevustes tuuakse esile erinevad eesti ja
vene emakeelega inimeste koostöö ning koostegutsemise vorme. Kampaaniate
tegevused kestsid märtsist novembrini.
EIF vahendite raames toimus rahvusvähemusi, teisi kultuure ja
lõimumistemaatikat laiemalt tutvustavate lugude toetamise konkurss. Lood
ilmuvad eesti- ja venekeelsetes ajakirjandusväljaannetes ja meediakanalites.
Kokku toetati 13 projekti: viis üleriiklikku telesaate sarja („Otsekõne (Prjamaja
retš)”, „Kultuurimagasin Batarei”, „Ela sajani“, „Lähme külla” ja „Eesti kultuuri
teleentsüklopeedia”); üks üleriiklik raadiosaadete sari Raadio 4, mis on jagatud
kolmeks mooduliks („Nõudepeatus“, „1 Stuudio“ ja „Kas tunned maad …“); üks
kohalik telesaadete, mis tutvustab Eestis tegutsevate rahvusvähemuste seltside ja
organisatsioonide kultuurielu, traditsioone; üks artiklite sari üleriigilises
trükimeedias (artikliseeria Postimehe nädalalõpulisas), viis artiklite sarja
kohalikus trükimeedias (Severnoje Poberežje, Põhjarannik, Narvskaja nedelja,
Viru prospekt, Harju Ekspress).
Rahvuskultuuriseltside 2009. aasta baasfinantseerimise taotlusvoor toimus 2008.
aasta
novembris.
Taotlusvooru
raames
eraldati
17
atesteeritud
katusorganisatsioonile (KO) 4,8 miljonit krooni, kokku sai toetust üle 200
rahvuskultuuriseltsi (RVKS). Taotlusvoorude välja kuulutamine eelmisel
kalendriaastal on osa uuest 2008. aastal välja töötatud baasfinantseerimise korrast
ning selle eesmärgiks on kiirendada laekunud taotluste menetlemist ning seejärel
vahendite jõudmist kultuuriseltsideni. Alates 2009. aastast saavad taotlusvoorus
osaleda ainult atesteeritud RVKS ning vahendite eraldamine käib läbi
katusorganisatsioonide (KO). Katusorganisatsioonide kaudu rahvusvähemuste
kultuuriseltside rahastamine arendab lisaks organisatsioonide omavahelisele
tihedamale koostööle ka organisatsioonide finants- ja aruandevõimekust, andes
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riigile senisest usaldusväärsemad partnerid. 2009. aastal on planeeritud korraldada
RVKSle seitse koolitust 150-le osalejale. Toimunud on kaks koolitust
baasfinantseerimise ja noortega töötamiseks meetodite ja rahastamise leidmise
teemadel ja üks õppereis „Noortega töötamise rahastuse ja koostöö võimalused“.
Järgnevad koolitused keskenduvad haldussuutlikkusele ja rahvuskultuuripärandi
säilitamisele 2009. aastal jätkus koostöös MTÜ Rahvusvähemuste Koolitus- ja
Infokeskusega veebilehe www.rvke.ee arendamine.
2009. aastal jätkus üleriigiline kodanikuhariduse programmi „Minu riik“
õppepäevade toetamine. Õppepäevade raames tutvusid vene ja eesti õppekeelega
koolide üheksandate klasside õpilased Eesti riigiinstitutsioonide tööga: külastati
Vabariigi Presidendi Kantseleid, Riigikogu ja Riigikantseleid. 2009. aasta I poolel
osales õppepäevadel 4 406 õpilast üle kogu Eesti. Vabariigi Aastapäeval toimus
traditsiooniline kodanikupäeva esseekonkursi („Eesti Vabariik läbi 90 aasta“) ja
kodanikupäeva viktoriini võitjate autasustamine.
Jätkus 2008. aastal ministri büroo algatatud kodakondsustunnistuste kätteandmise
pidulike tseremooniate korraldamine. Vahemikul 01.01.2009-30.06.09 toimus 16
tseremooniat (4 Narvas, 3 Kohtla-Järvel, 2 Sillamäel, 2 Tallinnas, 2 Tartus, 1
Pärnus, 1 Rakveres, 1 Haapsalus).
2009. aastal korraldas Integratsiooni Sihtasutus kaks keelelaagrite korraldamise
konkurssi ning 1 pereõppele suunatud projektikonkursi. Lisaks sellele on suve,
sügisese ja talvise koolivaheajal planeeritud korraldada eraldi keelelaagrid
lastekodude ja vähekindlustatud peredest pärit lastele. Laagrites osaleb kokku
1000 last ning laagrite kogupikkuseks on kuni 14 päeva. Laagrites osalevad nii
eesti kui ka vene emakeelega lapsed. Lisaks keeleõppele on nendest laagritest
kujunenud oluline suhtluspaik erinevast rahvustest ja erineva kultuuritaustaga
noortele. 2009. aastal valmib ka keelelaagrite mõjuuuring (2004-2008). 2008.
aastal möödus kümme aastat esimeste kooliväliste keeleõppe projektide
korraldamisest Integratsiooni Sihtasutuse poolt ning selle tähistamiseks
avaldatakse kogumik „10 aastat keelelaagreid Eestis“.
Büroo eestvedamisel algatatud põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise
eksami kaasajastamise tulemusena hakkas 2009. aasta märtsist kehtima uus
põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami kord. Muudatuste
tulemusena on eksam ning selleks ettevalmistamine muutunud sisulisemaks ning
praktilisemaks. Eksamil pööratakse eelkõige tähelepanu põhiseaduse
rakendamisele ja rakendumisele igapäevaelus ning seaduse mõtte ning põhimõtete
tundmisele. Eksamiküsimused on sõnastatud nii, et need on mõistetavad ka
piiratud keeleoskusega isikutele ega kasuta juriidilist kõnepruuki.
Kuna põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami sisu muutus oli vaja
kaasajastada ka õppematerjale ning õpetamismetoodikat. Koostöös Riikliku
Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusega koostati eksamiks ettevalmistav ning
eksamite
sisu
ja
teemavaldkondi
laiemalt
tutvustav
käsiraamat
(http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/1/kodakondsuseksam_layout_145x205_low2.pdf),
pöörates erilist tähelepanu sellele, et materjalis kasutatav keel vastaks
kodakondsuse taotlemiseks vajalikult tasemele. Käsiraamat sisaldab ka väikest
seletavat sõnaraamatut ning näidisküsimusi ja -teste. Uue käsiraamatu põhjal
koostati ka kursuse metoodika lühikirjeldus (üldine teemade käsitlusviis, teemade
jaotus tundide vahel, rõhuasetused), koostatakse töölehed kursuslastele,
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koostatakse lektorite esitlusmaterjalid (lüümikud jms) ning viidi läbi õpetajate
koolitus metoodika osas.
2009. aasta mais käivitusid taas 2008. aasta detsembris lõppenud tasuta
põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami ettevalmistuskursused.
Kursused toimuvad Tallinnas, Narvas, Jõhvis ja vajadusel ka teistes kohtades. Ühe
kursuse maht on 12 akadeemilist tundi, kursused toimuvad eesti keeles kui ka
vajadusel antakse venekeelseid selgitusi. Võimalik on saada ka individuaalset
nõustamist (nii eesti kui vajadusel ka vene keeles) nõustamispunktides.
01.05.2009. avati taas infotelefon 8009999, kust saab teavet eesti keele
õppekulude hüvitamise korra ning tasuta eesti keele kursuse kohta, samuti ka
tasuta
põhiseaduse
ja
kodakondsuse
seaduse
tundmise
eksami
ettevalmistuskursuste kohta. Infotelefonilt saab abi nii eesti, vene kui ka inglise
keeles tööpäeviti kella 9.00 kuni 17.00. Perioodil 01.05.-31.12.2009 oli number
suunatud Riiklikusse Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse.
Eesti
lipu
125.
sünnipäeva
tähistamiseks
koostasid
valitsuse
kommunikatsioonibüroo ja ministri büroo „Eesti lipu värviraamatu“, mis annab
ülevaate 14 lipupäevast ja nende ajaloost. Raamat ilmus eesti ja vene keeles ning
jagati kõigile 2008/2009 õppeaastal 1. klassis olevatele õpilastele.
Läbi eesti vanausuliste katusorganisatsiooni – Eesti Vanausuliste Kultuuri- ja
Arendusühing – toetati erinevaid rahvuskultuuri edendamise projekte, sh: 2008.
aastal loodud Eesti vanausuliste virtuaal-andmebaasi www.starover.eu
täiendamine ja edasi arendamine (elektroonilisel kujul kultuuriinformatsiooni,
esemete, arhiividokumentide, fotomaterjalide lisamise võimaluse lisamine);
vanausuliste rahvalaulude ja vaimulike värsside CD salvestamine ja välja andmine
(folkloorikollektiiv „Suprjadki”); vanausuliste ajaloo ja kultuuri tutvustava
lasteõpperaamatu väljaandmine; Eesti vanausuliste kokaraamatu väljastamine;
vanausuliste Kolkja muuseumi museaalide registreerimine ja muuseumi
arendamine ning Kolkja lastekoori osalemine rahvusvahelisel vaimulikumuusika
festivalil “Hainuvka“ Poolas (20.05.-24.05.2009). Samuti toetas büroo Kolmanda
rahvusvahelise Vanausuliste Pärimuskultuuri festivali PEIPUS ettevalmistamist
(sh kava kokkupanemine, kutsete laialisaatmine, saalide rendilepingute
sõlmimine, majutuse ja toitlustuse tellimine, reklaami trükistetekstide (plakatid ja
lendlehed) loomine ja tellimine, TV ja raadio reklaamklipi valmistamine,
kontserdikavade kokkupanemine jms).
2009. aastal toetati Inimõiguste Keskuse ja Inimõiguste Instituudi tegevust.
2009.
aastal
jätkati
kahe
Eestis
registreeritud
vähemusrahvuste
kultuuriautonoomia (Eesti ingerisoomlaste Liidu ja Rootsi Vähemusrahvuse
Kultuurinõukogu) põhikirjaliste tegevuste toetamist. Kultuuriautonoomiate
tegevuste raames toetatakse soome ja rootsi keele ning kultuuri arengut Eestis.
•

Väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslaste suhtes poliitika kujundamine ja
rakendamine ning represseeritute ja represseeritutega võrdsustatud isikute
mälestuse jäädvustamine. Riikliku programmi „Väljaspool Eesti Vabariigi
territooriumi elavate eestlaste toetamiseks ja koostööks 2004-2008“
lõpphindamine. Riikliku programmi „Väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi
elavate eestlaste toetamiseks ja koostööks 2009–2013“ koordineerimine ja
rakendamine. Tagasipöördujate nõustamine ja toetamine. Represseeritute
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esindusorganisatsioonide toetamine ja nende kaudu repressioonide
vabadusvõitluse ajaloo uurimine ning mälestuste jäädvustamine

ja

Kavandatud vahetu tulemus (2009): Riiklik programm „Väljaspool Eesti Vabariigi
territooriumi elavate eestlaste toetamiseks ja koostööks 2009–2013“ on koostatud
ja Vabariigi Valitsuses kinnitatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Vabariigi Valitsus kinnitas “Rahvuskaaslaste
programmi 2009–2013” 12.03.2009. Programm on jätkuks “Rahvuskaaslaste
programmile 2004–2008”. Programmi tegevused viiakse ellu järgmistes
valdkondades: kultuuripärand, haridus, kultuur, teabevahetus, kirikud ja
kogudused, väliseestlaste tugipunktid ja tagasipöördumine. Samuti on valminud
programmi veebileht www.eesti.ee/rahvuskaaslased, mis koondab endasse
suuremat osa väliseesti organisatsioonidest (arvuliselt ligi 600) ja kogukondadest.
Riikliku programmi „Väljaspool Eesti Vabariigi territooriumi elavate eestlaste
toetamiseks ja koostööks 2004-2008“ lõpphindamise eelnõu on koostatud.
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Eestisse tagasipöörduvate rahvuskaaslaste arv
suureneb. Tagasipöördujad saavad tuge ja informatsiooni, et lõimuda Eesti
ühiskonda.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Eesti riigi jaoks on oluline toetada välismaal
elavate eestlaste ja Eesti kodanike tagasipöördumist Eestisse. Alati ei ole
tagasipöördujate keeletase ega teadmised Eesti ühiskonna korraldusest piisavad, et
Eestis toime tulla. Tagasipöördumisel võib ette tulla materiaalseid ja halduslikke
raskusi ning seetõttu võidakse Eestisse elama asumisel ja kohanemisel vajada riigi
tuge. SA Eesti Migratsioonifondi juhtimisel on loodud asjaomaste asutuste
esindajatest töörühm, et lahendada tagasipöördujate administratiivseid küsimusi.
Tagasipöördujate nõustamine on seni jagunenud mitme ametiasutuse vahel.
Programmi raames luuakse infopunkt, kus töötab täistööajaga vähemalt üks
tagasipöördujaid nõustav konsultant ning töötatakse välja kohanemisprogramm
ning tutvustatakse Eestisse elama asumise ning kodakondsuse taastamise või
saamise võimalusi, pidades silmas ka mitte-eestlastest ja Eesti kodakondsuseta
pereliikmete rännet.
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Represseeritute organisatsioonid saavad
jooksvate kulude ja muude põhikirjaliste tegevuste elluviimise katmiseks
tegevustoetust ning jätkub represseeritute mälestuse jäädvustamine.
Tegelik vahetu tulemus (2009): 2009. aastal jätkus SA Eesti Represseeritute
Abistamise Fondi tegevuste toetamine. Sihtasutus toetas represseeritute
organisatsioonide tegevust (sh Eesti Memento Liit, Eesti Vabadusvõitlejate Liit,
Murtud Rukkilille Ühing, Eesti Endiste Poliitvangide Liit, Eesti Endiste
Metsavendade Liit,) ning korraldas repressioonide ja vabadusvõitluse ajaloo
uurimist ning mälestuste jäädvustamist (sh mälestusmärkide püstitamine,
matmispaikade tähistamine ja hooldamine (Pilistvere kommunistliku genotsiidi
ohvrite memoriaali hooldustööd)), sihtasutuse infolehe „Priius“ ja Eesti Memento
loodud ajalehe „Memento Teataja“ väljaandmine. Samuti tähistati sihtasutuse
eestvedamisel repressioonidega seotud riiklikke tähtpäevi (60. aasta möödumist
märtsiküüditamisest 25. märtsil 2009 ning 14. juuni leinapäeva tähistamine).
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Tegevusvaldkonna 2009. aasta tegelikud tulud ja kulud
tuhandetes kroonides
Meede
Valdkonna uuringute teostamine ja poliitika(te)
väljatöötamine ning nende täitmise koordineerimine,
ministri vastavate komisjonide töö korraldamine,
koostöö ministeeriumide ja ametiasutustega ning
kodanikuühendustega
Tegevusvaldkonna tulud ja kulud kokku

Tulud

Kulud

1 761

29 520

1 761

29 520

Avaliku teenistuse arendamine
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 (2008): 49%
Kavandatud saavutustase (2012): Paraneb
Kavandatud saavutustase (2009): Paraneb
Tegelik saavutustase (2009): 43%
Indikaator 2: Avaliku teenistuse asjatundlikkus (nende elanike osakaal, kes täielikult
või suurel määral nõustuvad väitega, et ametnikud tegutsevad professionaalselt ja
tulemuslikult)
Algtase (2008): 60%
Kavandatud saavutustase (2011): Paraneb
Kavandatud saavutustase (2008): Paraneb
Tegelik saavutustase (2009): 53%
Indikaator 3: Avaliku teenistuse pühendumus (ametnike pühendumuse indeks)
Algtase (2008): 53 punkti
Kavandatud saavutustase (2012): Paraneb
Kavandatud saavutustase (2009): Paraneb
Tegelik saavutustase (2009): Uuringut läbi ei viidud
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

22

Kavandatud vahetu tulemus (2009): Avalike teenistujate usaldusväärsus paraneb.
Tegelik vahetu tulemus (2009): 43%, 2008. aastal 49%.
•

Avaliku teenistuse personalijuhtimise arendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Personalijuhi kui asutuse juhi partneri roll
kasvab ja avaliku teenistuse personalivoolavus väheneb.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Personalijuhtide uuringut läbi ei viidud.
Personalivoolavuse näitaja riigi ametiasutustes vähenes 10,6 protsendile (2008.
aastal 14,9%).

•

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

halduse

Kavandatud vahetu tulemus (2009): Koolitus- ja arendustegevustega rahulolu on
stabiilselt kõrgel tasemel.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Keskse koolituse programmi raames koolitatud
2356 ametnikust 97,7% on olnud koolitus- ja arendustegevustega rahul, st
koolituste sisu, vastavust eesmärgile, korraldust ja teadmiste rakendatavust
töökohal on hinnatud heaks või väga heaks. 2008. aasta rahulolu 97%.
•

Tippjuhtide värbamise ja arendamise süsteemi tõhustamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Tippjuhtide konkursside arv kasvab.
Tippjuhtide rahulolu arendustegevustega ning nende tulemuslikkus ja mõju
kasvab.
Tegelik vahetu tulemus (2009): 67% konkurssidest edukad; arendustegevustes
osalenud 66-st tippjuhist 80% hindas arendustegevusi hea või väga heaks.

•

Inimressursi
arendamise
rakenduskava
haldusvõimekus“ tõhus rakendamine

prioriteetse

suuna

„Suurem

Kavandatud vahetu tulemus (2009): Valitsuse töö efektiivsus ning avaliku
teenistuse usaldusväärsus, asjatundlikkus ja pühendumus paranevad.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Valitsuse töö efektiivsus 23,7 punkti ja 9. koht
(2008. a algtase oli 32 punkti ja 5. koht). Hinnangud avaliku teenistuse
usaldusväärsusele ja asjatundlikkusele on halvenenud. Pühendumuse uuringut läbi
ei viidud, mõõdetakse üle aasta.
Uued algatused:
1. Korruptsioonivastase strateegia 2008-2012 elluviimises osalemine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Vabariigi Valitsuse otsus avaliku teenistuse
eetikanõukogu moodustamise kohta on tehtud. Eesti-spetsiifilise huvide konflikti
käsiraamat on koostatud ja avaldatud 2010. a. Kuuele koolitusgrupile on
korraldatud kahepäevased eetikakoolitused (kokku u 120 ametnikku).
Tegelik vahetu tulemus (2009): Vabariigi Valitsuse otsuse eelnõu avaliku
teenistuse eetikanõukogu moodustamise kohta on tehtud. Huvide konflikti
käsiraamatus sisalduvad Eesti-spetsiifilised juhtumid on välja valitud. Läbi on
viidud seitse kahepäevast eetikakoolitust kokku 192 ametnikule.
2. Uue avaliku teenistuse seaduse rakendusaktide väljatöötamisel osalemine
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Kavandatud vahetu tulemus (2009):
rakendusaktide eelnõud on välja töötatud.

Riigikantseleile

ülesandeks

tehtud

Tegelik vahetu tulemus (2009): Riigikantseleile ülesandeks tehtud rakendusaktide
(tippjuhtidele esitatavad nõuded, värbamise ja valiku, hindamise ning arendamise
tingimused ja kord; personali värbamise ja valiku kord; personali hindamise ja
arendamise ning koolituse tingimused ja kord) eelnõud on välja töötatud.
3. Regulaarsete eesti keele koolitusprogrammide läbiviimine avalikele
teenistujatele ning riigi- ja kohaliku omavalitsuse hallatavate asutuste töötajatele
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Regulaarsete koolitusprogrammidena on
korraldatud mitte-eestlastele eesti keele kesktaseme koolitused kuni 12
koolitusgrupile (kuni 160 ametnikku) ja eesti keele kõrgtaseme koolitused kuni 3
koolitusgrupile (kuni 40 ametnikku) ning eesti keelt emakeelena kõnelevatele
ametnikele kuni 15 koolitusgrupile (kuni 220 ametnikku).
Tegelik vahetu tulemus (2009): Viidi läbi 100-tunnine eesti keele
intensiivõppekursus kesktasemele kokku 18 koolitusgrupile (247 ametnikule) ja
60-tunnine eesti keele intensiivkursus kõrgtasemele kokku 3 koolitusgrupile (38
ametnikule). Eesti keelt emakeelena kõnelevatele ametnikele viidi läbi 20
kahepäevast koolitust kokku 249 ametnikule.
Tegevusvaldkonna 2009. aasta tegelikud tulud ja kulud
tuhandetes kroonides
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
Tegevusvaldkonna tulud ja kulud kokku

Tulud

Kulud

22 325

34 565

22 325

34 564

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus
Eesmärk: Tagada arhivaalide kogumine, säilimine ja juurdepääs neile
Indikaator 1: Valitsusasutuste arv, kelle elektroonilised dokumendihaldussüsteemid
on liidestatud Rahvusarhiivi digitaalarhivaalide vastuvõtuinfosüsteemiga, kasutades
Rahvusarhiivi poolt loodud universaalset arhiveerimismoodulit
Algtase (2008): Mitte ühtegi
Kavandatud saavutustase (2012): Täpsustatakse järgmise perioodi arengukavas
Kavandatud saavutustase (2009): Vähemalt üks
Tegelik saavutustase (2009): Mitte ühtegi
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Indikaator 2:
Rahvusarhiivis

Nõuetekohastes

hoidlates

säilitatavate

arhivaalide

osakaal

Algtase (2008): 51,3%
Kavandatud saavutustase (2012): 85%
Kavandatud saavutustase (2009): Hoida taset
Tegelik saavutustase (2009): 54%
Indikaator 3: Genealoogiliste arhivaalide kättesaadavus veebis
Algtase (2008): 3,2 miljonit kujutist
Kavandatud saavutustase (2012): Suureneb
Kavandatud saavutustase (2009): Suureneb
Tegelik saavutustase (2009): Lisandus 1,2 miljonit kujutist, kokku 4,4 miljonit
kujutist (2008 lisandus 1,4 miljonit kujutist)
Indikaator 4: Digitaalse juurdepääsuga teatmestu osakaal Rahvusarhiivis
Algtase (2008): 84%
Kavandatud saavutustase (2012): Hoida taset
Kavandatud saavutustase (2009): 100%
Tegelik saavutustase (2009): 100%
Meede: Avaliku sektori asjaajamise arengu kavandamine ja koordineerimine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

XML-põhise dokumendivormingu kasutusele võtmine õigusaktide ja nendega
seotud dokumentide koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel
Kavandatud vahetu tulemus (2009): XML töövahend on välja töötatud ja
kasutuselevõtuks valmis.
Tegelik vahetu tulemus (2009): XML töövahendi prototüüp on välja töötatud.

Meede: Arhivaalide kogumise ja säilitamise ning neile juurdepääsu tagamine
•

Rahvusarhiivi digitaalarhiiv loomine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Valitsusasutuste arv, kelle elektroonilised
dokumendihaldussüsteemid on liidestatud Rahvusarhiivi digitaalarhivaalide
vastuvõtuinfosüsteemiga, kasutades Rahvusarhiivi poolt loodud universaalset
arhiveerimismoodulit.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Mitte ühtegi.

•

Arhivaalide säilitustingimuste parandamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Nõuetekohastes hoidlates säilitatavate
arhivaalide osakaal Rahvusarhiivis kasvab ja mittepüsival kandjal arhivaalide
osakaal väheneb.
Tegelik vahetu tulemus (2009): 54% (2008. a 51,3%).

•

Arhivaalide juurdepääsu võimaluste laiendamine
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Kavandatud vahetu tulemus (2009): Genealoogiliste arhivaalide ja fotode
kättesaadavus veebis suureneb. Digitaalse juurdepääsuga teatmestu osakaal ja
otsivahendite osakaal Rahvusarhiivis kasvab.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Genealoogilisi arhivaale, sh fotosid lisandus veebi
1,2 miljonit kujutist. Paberivabasse arhiiviteatmestusse lisandus 0,6 miljonit kirjet,
mass-sisestustööd on lõppenud.
Uued algatused:
1. Rahvusarhiivi digitaalarhiivi loomise esimene etapp
Kavandatud vahetu tulemus (2009): 2009. a on valminud digitaalarhiivi vastuvõtu
infosüsteemi analüüs. 2010. a on valminud digitaalarhiivi vastuvõtu infosüsteem.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Vastuvõtu infosüsteemi analüüs on valminud,
riigihange infosüsteemi hankimiseks on läbi viidud.
2. Agenttehnoloogia rakendamine digitaalarhiivi töövoogude
automatiseerimiseks
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Tarkvara on Rahvusarhiivi materjalidel
testitud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Tehnoloogia testimine on läbi viidud.
3. Arhiiviseaduse väljatöötamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Arhiiviseaduse eelnõu on välja töötatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Arhiiviseaduse eelnõu on välja töötatud.
4. Rahvusarhiivi arhiivihoone rajamine Tartus
Kavandatud vahetu tulemus (2009): 2010. a on algatatud detailplaneering.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Arhiivihoone uus asukoht on välja valitud.
5.

Rahvusarhiivi arhiivihoone rajamine Tallinnas

Kavandatud vahetu tulemus (2009): Madara tn 24 detailplaneering on algatatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Detailplaneering on algatatud.
6. Happelisel paberil ja kustuvate tekstidega arhivaalide digiteerimine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Digiteeritava ainese maht on välja selgitatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Digiteeritava ainese maht on välja selgitatud,
digiteeritud on ca 30 tundi helikandjaid.
7. Veebipõhise Eesti fotoarhiivi (FOTIS) loomine.
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Tehniline lahendus koos kasutajaliidesega on
valminud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Valmis fotode infosüsteemi FOTIS andmete
sisestamise, muutmise ja kuvamise funktsionaalsus. FOTISe esitlus avalikkusele
toimus 5. märtsil 2010.
8. Arhivaalide kauglaenutussüsteemi loomine Pärnus
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Loodud on toimiv kauglaenutussüsteem.
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Tegelik vahetu tulemus (2009): Arhivaalide kauglaenutussüsteem Pärnus on
loodud ja toimib.
Tegevusvaldkonna 2009. aasta tegelikud tulud ja kulud
tuhandetes kroonides
Meede

Tulud

Avaliku sektori asjaajamise arengu kavandamine ja
koordineerimine
Arhivaalide kogumise ja säilitamise ning neile
juurdepääsu tagamine
Tegevusvaldkonna tulud ja kulud kokku

Kulud
2 833

6 588

76 254

6 588

79 087

Elektroonilise Riigi Teataja arendamine
Eesmärk: Tagada elektroonilise Riigi
kättesaadavus ja kasutamise mugavus

Teataja

(eRT)

usaldusväärsus,

Indikaator 1: Elektroonilise Riigi Teataja vigade arv
Algtase (2008): 86
Kavandatud saavutustase (2012): Väheneb
Kavandatud saavutustase (2009): Väheneb
Tegelik saavutustase (2009): 80
Indikaator 2: Elektroonilise Riigi Teataja katkestuste kestus
Algtase (2008): Keskmiselt 43,5 minutit ühes kuus
Kavandatud saavutustase (2012): Hoida taset
Kavandatud saavutustase (2009): Keskmiselt alla ühe tunni kuus
Tegelik saavutustase (2009): Keskmiselt 18,3 minutit ühes kuus
Indikaator 3: Elektroonilise Riigi Teataja kasutajate rahulolu
Algtase (2008): 95,8% rahul või pigem rahul
Kavandatud saavutustase (2012): Kasvab
Kavandatud saavutustase (2009): 94% rahul või pigem rahul
Tegelik saavutustase (2009): 97,6% rahul või pigem rahul
Indikaator 4: Elektroonilisse Riigi Teatajasse pöördumiste arvu kasv võrreldes
eelmise aastaga protsentides
Algtase (2008): 27%
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Kavandatud saavutustase (2012): Kasvab
Kavandatud saavutustase (2009): Kasvab vähemalt 5%
Tegelik saavutustase (2009): 26%
Meede: Elektroonilise Riigi Teataja arendamine
Olulised tegevused (sh uued algatused)
•

Elektroonilise Riigi Teataja arendamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): eRT vigade arv väheneb. eRT katkestuste
kestus on stabiilselt väike. eRT kasutajate rahulolu on stabiilselt kõrge. eRT-sse
pöördumiste arv kasvab.
Tegelik vahetu tulemus (2009): eRT vigade arv vähenes (80, 2008. aastal 86).
eRT katkestuste kestus on stabiilselt väike (18,3 minutit ühes kuus, 2008. aastal
43,5). eRT kasutajate rahulolu on stabiilselt kõrge (97,6% rahul või pigem rahul,
2008. aastal 95,8%). eRT-sse pöördumiste arv kasvas (võrreldes 2008. aastaga
26%).
Uued algatused:
1. Uue eRT infosüsteemi väljatöötamine
Kavandatud vahetu tulemus (2009): Hankeleping arendajaga on sõlmitud ja uue
õigusinfosüsteemi kontseptsiooniga kooskõlas oleva eRT infosüsteemi prototüüp
on välja töötatud.
Tegelik vahetu tulemus (2009): Hankeleping sõlmitud, uue eRT prototüüp on
välja töötatud.
2. XML-põhise dokumendivormingu kasutusele võtmine õigusaktide ja nendega
seotud dokumentide koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel
Kavandatud vahetu tulemus (2009): XML töövahend on välja töötatud ja
kasutuselevõtuks valmis.
Tegelik vahetu tulemus (2009): XML töövahendi prototüüp on välja töötatud.

Tegevusvaldkonna 2009. aasta tegelikud tulud ja kulud
tuhandetes kroonides
Meede

Tulud

Kulud

Elektroonilise Riigi Teataja arendamine

3 726

8 615

Tegevusvaldkonna tulud ja kulud kokku

3 726

8 615
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Ülevaade organisatsiooni arendamisest
Organisatsiooni arendamisel kaotati 1. jaanuarist 2010. aastal avaliku teenistuse
osakond seoses avaliku teenistuse arendamise valdkonna üleandmisega
Rahandusministeeriumi valitsemisalasse. Riigikogu võttis 30. septembril 2009. aastal
vastu Vabariigi Valitsuse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate
ametinimetuste ja palgaastmestiku seaduse muutmise seaduse, mille kohaselt avaliku
teenistuse
arendamise
valdkond
hakkab
2010.
aastast
kuuluma
Rahandusministeeriumi valitsemisalasse ja Riigikantselei vastavad ülesanded antakse
üle Rahandusministeeriumile. Avaliku teenistuse arendamise ja personalijuhtimise
rakendamise
koordineerimisega
seotud
ametikohad
lähevad
üle
Rahandusministeeriumisse. Avaliku teenistuse osakonna struktuuritoetuse talitus
jätkab Riigikantselei koosseisus kuni üleviimiseni Rahandusministeeriumi koosseisu
– 31. detsembrini 2010. aastal.
Kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjon jätkab vastavalt
Riigikogus 30. septembril 2009. aastal vastu võetud Vabariigi Valitsuse seaduse,
avaliku teenistuse seaduse ning riigiteenistujate ametinimetuste ja palgaastmestiku
seaduse muutmise seadusele Riigikantselei juures ning avaliku teenistuse tippjuhtide
värbamine, valik ja arendamine jääb Riigikantselei ülesandeks ka Riigikogu
menetluses oleva avaliku teenistuse seaduse eelnõu kohaselt. Nende ülesannete
täitmiseks moodustati 1. jaanuarist 2010. aastal Riigikantselei koosseisus eraldi
struktuuriüksus – tippjuhtide kompetentsikeskus. Keskusesse viidi üle senised avaliku
teenistuse osakonna tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise ja arendamisega
tegelevad ametnikud.
Ministri büroo kaotamine tulenes ministri, kes ei juhi ministeeriumi, ülesannete
ministeeriumidele üleandmisest ja tema ametikoha täitmisest loobumisest. Vabariigi
Valitsuse 11. juuni 2009. aasta istungi päevakorrapunktis 4 tehtud otsusega anti
ministri ülesanded üle Sotsiaalministeeriumile, Kultuuriministeeriumile, Haridus- ja
Teadusministeeriumile ning regionaalministrile.
2010. aastal on plaanis jätkata Riigikantselei põhiülesandega otseselt mitte seotud
tegevusvaldkondade ministeeriumile üleandmist – Riigi Teataja avaldamise ülesanded
lähevad üle Justiitsministeeriumile. Uus Riigi Teataja seadus näeb ette, et kuni 31.
detsembrini 2010 täidab väljaandja ülesandeid Riigikantselei ja alates 1. jaanuarist
2011 Justiitsministeerium. Väljaandja ülesannete üleminek Justiitsministeeriumile
tuleneb Riigikantselei keskendumisest üksnes Vabariigi Valitsuse ja peaministri
tegevuse toetamise valdkonnale ja nn ministeriaalsete ülesannete üleandmisest
asjaomastele ministeeriumitele.
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Ülevaade tähtsamatest majandusnäitajatest
Riigikantselei on valitsusasutus ja Riigikantselei tegevuskeskkonna üldist
makromajanduslikku arengut ja selle mõju majandustulemustele kirjeldab riigi 2009.
aasta majandusaasta koondaruanne.
Järgnevalt on esitatud
majandusnäitajatest.

ülevaade

Riigikantselei

haldusala

tähtsamatest

Tabel 1. Riigikantselei haldusala olulisemad majandusnäitajad viimase viie lõppenud
majandusaasta kohta (tuhandetes kroonides)
2009
Bilansi näitajad
Varad aasta lõpus
Lühiajalised kohustused
aasta lõpus
Akumuleeritud tulem
Tulemiaruande näitajad
Tegevustulud
Tegevuskulud
Tekke- ja kassapõhise
tulemi vahe üleandmiseks
Rahandusministeeriumile
Aruandeperioodi tulem
Finantstulud ja -kulud
Muud näitajad
Töötajate keskmine arv
Asutuste arv (asutust)
Põhivarainvesteeringute
kassaline maht
Eelarve ja selle täitmise
näitajad (Riigikassas)
Eelarve tulude maht
Eelarve tulude täitmine
Eelarve kulude maht
Eelarve kulude täitmine
Suhtarvud
Põhivarad/Bilansimaht
Põhivarainvesteeringud/
Tegevuskulud
Tööjõukulud/Tegevuskulud
(v.a. antud toetused)
Majandamiskulud/
Tegevuskulud (v.a. antud

2008

2007

2006

2005

242 528
31 095

273 561
33 565

282 344
19 293

298 317
13 394

314 807
17 382

179 578

239 996

263 051

284 923

297 425

58 814
239 751
-28 505

38 095
311 211
-23 055

66 424
232 785
-21 872

29 578
205 858
-12 588

20 246
191 765
-20 945

-180 938
-1

-268 982
-1

-166 361
0

-176 280
-8

-171 519
-2

354
2
1 186

423
2
9 054

430
2
13 630

452
3
4 616

485
3
5 994

85 439
85 465
281 749
259 306

76 519
45 088
426 242
367 859

62 899
81 913
367 286
247 513

37 875
26 523
209 766
192 443

21 603
24 120
186 990
176 250

96%
1%

89%
4%

91 %
6%

92 %
2%

97 %
3%

67%

62%

62%

64 %

63 %

33%

38%

38 %

36 %

37%

toetused)
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Riigikantselei haldusalas töötas 2009. aastal keskmiselt kokku 354 inimest, mis on 69
töötaja võrra ehk 16 protsenti vähem kui 2008. aastal. Viimase viie lõppenud
majandusaasta lõikes on keskmine töötajate arv haldusalas vähenenud 131 inimese
võrra, mis teeb 27 protsenti (vt tabel 1).
2009. aastal vähenes Riigikantselei koosseis 22 töötaja võrra ehk 15 protsenti (vt.
joonis 1). 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 protsenti).
Samavõrra (34 protsenti) on vähenenud ka töötasufond.
Vähenemine on saavutatud eelkõige Riigikantselei põhiülesannetele keskendumise ja
kõrvalülesannetest loobumise arvelt ning tööprotsesside ümberkorraldamise
tulemusena. 2009. aasta olulisemad koosseisu mõjutavad muudatused olid ministri
büroo tegevuse lõpetamine ja avaliku teenistuse arendamise valdkonna üleandmine
Rahandusministeeriumile, vähem olulist mõju avaldas Pärnu külalistemaja sulgemine.

RIIGIKANTSELEI TÖÖTAJATE ARV 2008-2010

TÖÖTAJATE ARV

179

143
-20,1%

121
-15,4%

01.06.2008

01.01.2009

01.01.2010

KUUPÄEV

Joonis 1 Riigikantselei töötajate arv aastatel 2008 kuni 2010
2009. aastal vähenes ametikohtade arv Rahvusarhiivis 57 ametikoha võrra ehk 20
protsenti. Vähenemine on saavutatud eelkõige tööprotsesside ümberkorraldamise
tulemusena - 2009. aasta algul lõpetati Hiiu, Viljandi, Pärnu ja Jõgeva arhiivi tegevus,
suleti Harju maa-arhiivi Märjamaa hoidla ning toimusid mitmed osakondade
reorganiseerimised.
Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale ning töötajatele arvestatud tasu üldsumma on esitatud
raamatupidamise aastaaruande lisas 16. Aruandeaastal puudusid tegevjuhtkonna
liikmetega seotud potentsiaalsed kohustused.
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Riigikantselei haldusala varad bilansipäeva seisuga on 242 528 miljonit krooni.
Võrreldes 2008. aastaga on varade maht bilansipäeva seisuga kahanenud 31 miljonit
krooni ehk 11 protsenti, sh põhivara vähenes 11 miljoni krooni võrra ja käibevara
vähenes 20 miljoni krooni võrra. Käibevara maht vähenes seoses Integratsiooni
Sihtasutuse lepinguliste jääkide üleandmisega Kultuuriministeeriumile ja müügiootel
põhivara ületoomisega käibevarast põhivarasse. Põhivara vähenes seoses
Integratsiooni
Sihtasutuse
osaluse
üleandmisega
Kultuuriministeeriumile.
Immateriaalse põhivara suurenemine on tingitud mitmete arendusprojektide
etapiviisilistest töödest (vt raamatupidamise aastaaruande lisa 11).
Tegevuskulud vähenesid võrreldes 2008. aastaga 71 miljoni krooni võrra ehk 23
protsenti. Aruandeaasta tegevuskuludest moodustasid antud toetused 20 protsenti,
tööjõukulud 46 protsenti, majandamiskulud 22 protsenti, muud tegevuskulud 3
protsenti ja põhivara amortisatsioon 8 protsenti. Tegevuskulude vähenemine on
seotud 2009. aastal tehtud eelarve kärbete ja rahvastiku- ja integratsioonipoliitikaga
tegelenud ministri ülesannete üleandmisega.
Riigikantselei haldusala 2009. aasta eelarve on jaotatud viie tegevusvaldkonna vahel
(vt joonis 2). Tegevusvaldkondade eelarvete kogumaksumus 2009. aasta tegevuskavas
oli 263 miljonit krooni ilma 2008. aastast ülekantud vahenditeta.
Eelarve struktuur tegevusvaldkondade lõikes

3%

24%
46%

13%

14%

Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine

Minister Urve Palo tegevuse toetamine

Avaliku teenistuse arendamine
Elektroonilise Riigi Teataja arendamine

Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus

Joonis 2 Riigikantselei haldusala 2009. aasta eelarve jagunemine tegevusvaldkondade
vahel
Tegevusvaldkond „Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine“ moodustab
suurima osa Riigikantselei ja tema haldusala 2009. aasta eelarvest (46 protsenti).
Järgneb tegevusvaldkond „Dokumendihalduse arendamine ja arhiivindus“ (24
protsenti) ning seejärel tegevusvaldkond „Minister Urve Palo tegevuse toetamine“ (14
protsenti) ja tegevusvaldkond „Avaliku teenistuse arendamine“ (13 protsenti).
Riigikantselei haldusala 2009. aasta esialgne eelarve oli 338 miljonit krooni, sh
Riigikantselei eelarve 265 miljonit krooni ja Rahvusarhiivi eelarve 73 miljonit krooni
(vt raamatupidamise aastaaruande lisa 21). Esialgne Riigikantselei haldusala eelarve
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vähenes I ja II lisaeelarvega kokku 34 miljoni krooni võrra. Vabariigi Valitsuse
korralduse alusel piirati vahendite kasutamist veel 4 miljoni krooni võrra. Kokku
vähenes 2009. aasta kogueelarve 38 miljonit krooni ehk 11 protsenti.
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 miljoni krooni võrra, mis võimaldas säästa 3 miljonit
krooni 2009. aastal ning 2010. aastal lisaks veel 7 miljonit krooni.
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“. 2009. aasta lõpu säästlikku
majandamist illustreerib joonis 3, kus võrdluses kahe eelneva eelarveaastaga on
Riigikantselei 2009. aasta tegevuskulud aasta lõpus seitsme protsendi tasemel, mis on
vähem kui ühe kuu keskmine kulu.
Riigikantselei tegevuskulude eelarve täitmise osakaal kuude lõikes
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Joonis 3 Riigikantselei tegevuskulude eelarve täitmise osakaalud kuude lõikes
Riigikantselei haldusala eelarve täitmise finantseerimisallikatest moodustasid
välisvahendid kogu kasutatud eelarvemahust 30 protsenti (79 miljonit krooni).
Eelarve täitmise aruande kohaselt moodustasid väljamaksetest 24 protsenti eraldised
(63 miljonit krooni), sh suurimad eraldised olid Euroopa Liidu struktuuritoetused
haldussuutlikkuse tõstmiseks (47 miljonit krooni) ning minister Urve Palo büroo
eraldised lõimumise ja rahvastikupoliitika teostamiseks (15 miljonit krooni).
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Olulisemad investeeringud
Riigikantselei haldusala 2009. aasta põhivarainvesteeringute kassapõhine maht oli
1 186 tuhat krooni (vt tabel 1):
•

XML-põhise dokumendivormingu kasutusele võtmine õigusaktide ja nendega
seotud dokumentide koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel 512 tuhat
krooni.

•

Riigikantselei dokumendihaldussüsteemi arendamine 354 tuhat krooni.

•

Rahvusarhiivi skänner-paljundaja ja laiformaat printer 200 tuhat krooni.

•

Riigikantselei hoonete läbipääsusüsteemi tarkvara 120 tuhat krooni.

Ülevaade 2010. aastal planeeritavatest investeeringutest:
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi hallatavatest „Infoühiskonna
arengukava
2013“
prioriteetse
suuna
„Infoühiskonna
edendamine“
struktuurivahenditest rahastatakse:
• Uue eRT infosüsteemi tarkvara 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 tuhat
krooni.
• Euroopa Liidu dokumentide infosüsteemi ning kooskõlastamise ja kaasamise
infosüsteemi arendamine ja kasutusele võtmine. Tegemist on Riigikantselei
poolt hallatava ministeeriumide vahelise töövahendiga Euroopa Liidu
Nõukogu Peasekretariaadi poolt Eestile edastatud Euroopa Liidu
otsustusprotsessiga seonduva teabe ja dokumentide riigisiseseks
menetlemiseks (saatmine, vastamine, kooskõlastamine, allkirjastamine).
Kavandatav maksumus 6 700 tuhat krooni.
• Rahvusarhiivi digitaalarhiivi loomise I etapi lõpetamine ja II etapi alustamine,
mille
käigus
luuakse
asutuste
dokumendihaldussüsteemidest
digitaaldokumentide
arhiveerimist
võimaldav
universaalne
arhiveerimismoodul. Kavandatav maksumus 8 000 tuhat krooni.
Muudest või määramata allikatest laekumisega seotud eelarvest rahastatakse:
• XML-põhise dokumendivormingu kasutusele võtmine õigusaktide ja nendega
seotud dokumentide koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel 1 066 tuhat
krooni.
• Rahvusarhiivi arhiiviriiulite soetamine kogumaksumuses 400 tuhat krooni.
• Filmiarhiivi videotöötluskeskuse seadmeid soetatakse summas 150 tuhat
krooni.
• Riigivanem Jüri Jaaksoni portreemaali soetamine 60 tuhat krooni.

34

Arengusuunad 2010. aastal
Riigikantselei 2010. a arengusuunad on esitatud Vabariigi Valitsuse 29. detsembri
2009. a korraldusega nr 585 kinnitatud „Valitsusasutustele ja valitsusasutuste
hallatavatele riigiasutustele 2010. aastaks määratud tegevuskulude jaotus,
materiaalsete ja immateriaalsete varade soetamise ja renoveerimise kulude ning
põhivara soetamise ja renoveerimise kuludeks ettenähtud sihtotstarbeliste eraldiste
objektiline liigendus ning ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste 2010.
aasta tegevuskavad“ lisas 4 „Ministeeriumide ja nende valitsemisala riigiasutuste
2010. aasta tegevuskavad“.

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.
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Ülevaade Riigikantselei tegevusest siseauditi korraldamisel

2009. aastal toimusid mitmed muutused Riigikantselei siseauditi töökorralduses.
Aruandeaasta alguses oli Riigikantselei ja tema haldusala siseauditi eest vastutavaks
isikuks riigisekretäri nõunik. 2009. aasta maikuus loodi riigisekretäri nõuniku
ametikoha asemele 0,5 koormusega siseaudiitori ametikoht.
Siseaudiitori ülesandeks on Riigikantselei ja Rahvusarhiivi siseauditi eest vastutava
isikuna tagada siseauditialase tegevuse planeerimine ja läbiviimine, sealhulgas
audiitorkontrolli tellimine vastavalt riigisekretäri poolt kinnitatud siseauditi
tööplaanile. Samuti on siseaudiitori kohustuseks Riigikantselei riskide hindamise ja
riskide maandamise tegevuskava koostamisel osalemine. Siseaudiitori tööülesanded,
õigused ja kohustused on sätestatud ametijuhendis. Siseaudiitor allub otse
riigisekretärile.
Riigikantselei ja tema haldusala siseauditi eest vastutav isik juhindub oma töös
rahvusvahelistest Siseaudiitorite Instituudi (IIA) poolt välja antud siseauditi
standarditest, siseaudiitoritele Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud juhenditest
ning Eesti Vabariigi õigusaktidest.
Siseauditi funktsiooni täitmiseks on Riigikantseleis loodud vajalikud tingimused, on
tagatud ligipääs tööks vajaminevale informatsioonile ning funktsionaalne sõltumatus
asutuse ülejäänud tööst. Siseaudiitorile on võimaldatud täiendusõpet kooskõlas
siseauditi tegevuse ja arengueesmärkidega.
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II. Raamatupidamise aastaaruanne

Riigisekretäri deklaratsioon
Riigisekretär kinnitab oma vastutust lehekülgedel 38 kuni 62 toodud Riigikantselei
2009. 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
Varad
Käibevara
Raha ja pangakontod
Muud nõuded ja ettemaksed
Varud
Müügiootel põhivara
Põhivara
Osalused sihtasutuses
Kinnisvarainvesteeringud
Materiaalne põhivara
Immateriaalne põhivara

3
5A,6
7
7,10

31.12.2009
242 528
10 558
6
9 140
1 412

31.12.2008
273 561
30 916
4
21 138
1 114
8 660

231 970
8
9
10
11

6 172
217 071
8 727

242 645
5 374
293
232 106
4872

5A,6

242 528
31 095
1
3 379
12 222
15 493

273 561
33 565
2
2 156
12 988
18 419

Pikaajalised kohustused
Pensionieraldised

12

31 855
31 855

Netovara
Akumuleeritud tulem

6

179 578

Kohustused ja netovara
Lühiajalised kohustused
Saadud lõivude ettemaksed
Võlad tarnijatele
Võlad töötajatele
Muud kohustused

239 996
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Tulemiaruanne
tuhandetes kroonides
Lisa

5B
14

2009
58 814
3 209
165
3 044

2008
38 095
4 016
210
3 806

13A
Saadud toetused
15
Muud tegevustulud
Kasum/kahjum põhivara ja varude müügist
Eespool nimetamata muud tulud

55 569
36
38
-2

33 173
906
903
3

13B

-239 751
-48 273
-48 273

-311 211
-51 430
-51 430

16
17
18

-110 403
-53 737
-7 419

-138 952
-85 527
-11 767

19

-19 919

-23 535

-180 937

-273 116

18

-1
-1

20

-180 938
180 938

4 134
-1
4 135
-268 982
268 982

Tegevustulud
Kaupade ja teenuste müük
Riigilõivud
Tulud majandustegevusest

Tegevuskulud
Antud toetused
Muud toetused
Tööjõukulud
Majandamiskulud
Muud tegevuskulud
Põhivara amortisatsioon ja
ümberhindlus
Tegevustulem
Finantstulud ja -kulud
Intressikulu
Tulem osalustelt
Aruandeperioodi tulem
Siirded
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Rahavoogude aruanne
tuhandetes kroonides
Lisa
Rahavood põhitegevusest
Tegevustulem
Korrigeerimised:
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
Kasum/kahjum põhivara müügist
Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Korrigeeritud tegevustulem
Põhitegevusega seotud käibevarade
netomuutus:
Põhitegevusega seotud kohustuste
netomuutus:
Rahavood põhitegevusest kokku
Rahavood investeerimistegevusest:
Korrigeerimine muutusega võlgades
hankijatele
Tasutud põhivara eest kokku
Müügist saadud tulu
Laekunud põhivara müügist kokku
Rahavood investeerimistegevusest kokku

19
15
13B

2009

2008

-180 937

-273 115

19 919
-36

23 535
-894
2

- 4 963
-166 017

-250 472

13 070

-6 723

-3 612
-156 559

14 272
-242 923

82
36
36
118

-6 100
1 258
1 258
-4 842

18
20

-1 370
-1
157 814
156 443

-2
247 759
247 757

3
3

2
4
6
2

8
12
4
8

5,6,7
5,6

10,11

Rahavood finantseerimistegevusest:
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks
Makstud finantskulud
Rahalised siirded
Rahavood finantseerimistegevusest kokku
Puhas rahavoog
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus
Raha ja selle ekvivalentide muutus
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Netovara muutuste aruanne
tuhandetes kroonides

Siire tulemi elimineerimisest

Lisa
20

2009
28 505

2008
23 055

2007
21 872

Riigieelarve täitmise aruanne
tuhandetes kroonides
Klassifi Nimetus
kaatori
kood

2009
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
sh mitterahalised tulud
Kulude tasumine
15
Materiaalsete ja immateriaalsete
varade soetamine ja renoveerimine
4
Eraldised
5
Tegevuskulud
6
Muud kulud
Kulude tasumine kokku
sh mitterahalised kulud
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus
Sealhulgas asutuste kaupa:
Riigikantselei
Raha ja selle ekvivalendid aasata alguses
Kulude tasumine
4
Eraldised
5
Tegevuskulud
6
Muud kulud
Kulude tasumine kokku
sh mitterahalised kulud
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus

2009
lõplik
eelarve
B

Tegelik
Üle viidud
täitmine
2010
miinus lõplik aastasse
eelarve

2009
tegelik
eelarve
täitmine
C

C-B

D

4
1 243
89 078

3 378
82 061

3 299
82 061
105
85 465
1 851

-79
105
26

90 321

85 439

-2 230

-1 797

-1 186

611

-611

-118 847
-216 473
-121
-337 671

-87 456
-192 375
-121
-281 749

-79 665
-178 334
-121
-259 306
1 851
267 678
-93 835
6

7 791
14 041

-5 226
-13 584

22 443

-19 421

-118 729
-143 735
-55
-262 519

-87 249
-125 404
-55
-212 708

-79 458
-116 094
-55
-195 607
1 851
204 377
-87 652
0

7 791
9 310

-5 226
-8 877

17 101

-14 103
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Rahvusarhiiv
Raha ja selle ekvivalendid aasata alguses
Kulude tasumine
4
Eraldised
5
Tegevuskulud
6
Muud kulud
Kulude tasumine kokku
Riigikassast saadud siirded
Riigikassale üle antud siirded
Raha ja selle ekvivalendid aasta lõpus

4
-118
-72 738
-66
-72 922

-207
-66 971
-66
-67 244

-207
-62 240
-66
-62 513
63 301
-6 183
6

4 731

-4 707

4 731

-4 707

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. Selgitused lõpliku eelarve kujunemise kohta on
toodud raamatupidamise aastaaruande lisas 21.
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

1.
Raamatupidamise
aastaaruande
arvestusmeetodid ja hindamisalused

koostamisel

kasutatud

Üldpõhimõtted
Riigikantselei 2009. 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 raamatupidamise aastaaruande 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

2,0-5,0
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.
Eraldised
Aruandeaasta lõpu seisuga hinnatakse pensionieraldisi. Bilansipäevaks välja teenitud,
kuid välja maksmata pensionisuurendused nii avaliku sektori endistele kui ka tööl
käivatele töötajatele kajastatakse pikaajalise kohustusena. Järgmisel aastal
riigieelarvest
avaliku
sektori
endistele
töötajatele
väljamakstavad
pensionisuurendused võetakse arvele lühiajalise kohustusena. Eraldise muutus
kajastatakse tulemiaruandes.
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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
tulemiaruandes ei kajastata (näiteks põhivarade ümberhindlused) kajastatakse otse
netovarade (alternatiiv: varade ja kohustuste vahe) muutusena.
Bilansipäevajärgsed sündmused
Bilansikuupäeva 31.12.2009 ja aastaaruande koostamise kuupäeva 31.03.2010. aasta
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
2008. aasta
Riigikantselei
Rahvusarhiiv
Elimineerimised
Kokku
2009. aasta
Riigikantselei
Rahvusarhiiv
Elimineerimised
Kokku

Varad

Kohustused Netovara

33 960
4 190
-55
38 095

217 663
93 603
-55
311 211

130 783
142 778

28 239
5 326

102 544
137 452

273 561

33 565

239 996

52 683
6 587
-456
58 814

163 953
76 254
-456
239 751

110 070
132 458

35 933
27 017

74 137
105 441

242 528

62 950

179 578

31.12.2009
6
6

31.12.2008
4
4

3. Raha ja selle ekvivalendid
tuhandetes kroonides

Sularaha
Raha ja selle ekvivalendid kokku

Kassa jäägis kajastuvad Rahvusarhiivile sularahas laekunud omatulud ja riigilõivud.
Kuni 100 krooni suuruse riigilõivu on maksja soovil riigilõivu võtja kohustatud vastu
võtma sularahas5.

5

Riigilõivuseadus § 9 lg 3 (RT I 2006, 58, 439)
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4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega
4.A Nõuded ja kohustused
tuhandetes kroonides
Lühiajalised
nõuded
Seisuga 31.12.2008
Raamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud
Tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku
Seisuga 31.12.2009
Raamatupidamiskohustuslased
Kohalikud omavalitsused
Avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Sihtasutused, mittetulundusühingud
Tütarettevõtjad
Avaliku sektori üksused kokku

Lühiajalised
kohustused

6 114
7
33
12 721
79
18 954

10 074
423
16
539
340
11 392

7 024

13 182
313

22
433
45
7 524

437
389
14 321

4.B Tulud ja kulud
2009
2008
Tegevustulud Tegevuskulud Tegevustulud Tegevuskulud
Raamatupidamiskohustuslased
53 487
23 222
29 558
16 574
Kohalikud omavalitsused
345
3 004
350
2 681
Avalik-õiguslikud juriidilised
isikud
169
2 544
297
5507
Sihtasutused,
mittetulundusühingud
160
14 221
420
27 370
Tütarettevõtjad
56
5 271
64
6 110
Avaliku sektori üksused
kokku
54 217
48 262
30 689
58 242
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5. Maksud, lõivud
5.A Maksu-, lõivunõuded ja –kohustused
tuhandetes kroonides

Ettemaksukonto jääk
Käibemaks
Sotsiaalmaks
Töötuskindlustuse makse
Tulumaks
Kogumispensioni makse
Erisoodustuse tulumaks
Maamaks
Maksud kokku

31.12.2009
31.12.2008
Lühiajalised
nõuded
211
19
3 270
61
1 596
103
66
211

5 115

31.12.2009
31.12.2008
Lühiajalised
kohustused
10
2 232
262
1 184

5 365
105
3 061
225
95

35
31
3 754

8 851

5.B Maksu-, lõivutulud
2009
Arhiiviseaduse alusel
teostatavate toimingute
riigilõiv

2008

165

210

Riigilõivu kogujaks on Rahvusarhiiv avaliku arhiivi arhiiviteatiste ja arhivaali
väljavõtte väljastamise eest riigilõivu seaduse § 282 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
Toetuste ja siirete kohustused
Toetusteks saadud ettemaksed
Tulevaste perioodide tulud
Kokku

31.12.2009
210
1
3 642
2
3 615
1 459
8 929

31.12.2008
386
2
973
3
12 588
2 071
16 023

181 835
9 477
5
191 317

238 700
8 285
2
246 987

Aruandeaasta olulisemad nõuded toetuste eest on Rahandusministeeriumilt saamata
struktuuritoetuste sihtfinantseerimine summas 2 271 tuhat krooni ja Riigi
Infosüsteemide Arenduskeskuselt 1 370 tuhat krooni.
Olulisemate ettemakstud toetustena on aruandeaasta lõpu seisuga kajastatud
struktuuritoetuste sihtfinantseerimine Justiitsministeeriumile summas 3 163 tuhat
krooni, Eesti Koostöö Kogule 431 tuhat krooni ja Eesti Rahvusraamatukogule 21
tuhat krooni; (2008: 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 2010. aasta
ajakirjanduse tellimuste eest, etapiviisiliste soetuste käibemaksu ja Domino tarkvara
uuendused 2010. aastaks.
Toetuste kohustused moodustavad 2009. aasta lõpus maksmata
sihtfinantseerimisega seotud struktuuritoetused summas 2 257 tuhat krooni.

jäänud

Toetusteks saadud ettemaksetest moodustavad aruandeaasta lõpuks 629 tuhat krooni
välisabi projektid (OMC-NET, EPACE, E-Riigi Akadeemia, HUWY, PROTAGE) ja
8 848 tuhat krooni struktuuritoetused.
Bilansivälise nõudena summas 93 tuhat krooni on kajastatud nõuded
raamatukauplustele ja Eesti Ajaloomuuseumile neile vastutavale hoiule antud
Rahvusarhiivi poolt publitseeritud raamatute müügi eest. Nõue rendile antud varadelt
on järgmiseks majandusaastaks 24 tuhat krooni ja järgnevateks aastateks 55 tuhat
krooni.
Bilansivälisena on kajastatud kohustus maksta 2010. aastal Jüri Uluotsa akadeemilise
biograafia käsikirja eest 75 tuhat krooni ja 2011. aastal August Rei akadeemilise
biograafia käsikirja eest 150 tuhat krooni.
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7. Varud ja müügiootel põhivara
tuhandetes kroonides
31.12.2009
Tooraine ja materjal
Lõpetamata toodang
Valmistoodang
Ostetud kaubad müügiks
Müügiootel põhivara
Varud kokku

31.12.2008
34
541
823
14

1 412

62
446
596
10
8 660
9 774

Olulisemad varud 2009. aasta lõpu seisuga moodustasid trükised 837 tuhat krooni.
Lõpetamata- ja valmistoodangu varu moodustavad Rahvusarhiivi poolt publitseeritud
erinevad ajaloo- ja arhiiviainelised raamatud ja juhised, müügiks ostetud kaupade
varu teiste asutuste ajalooalaseid väljaandeid.
2008. aastal on müügiootel põhivarana kajastatud kinnistud Tallinnas, Tatari 56
(bilansilises jääkmaksumuses 8 274 tuhat krooni) ja kinnisvarainvesteeringuna
arvestatav korter Tallinnas, Lastekodu 16-91 (bilansilises jääkmaksumuses 386 tuhat
krooni).

8. Osalused sihtasutustes
tuhandetes kroonides

Integratsiooni
Sihtasutus6

%
100

Osalus 31.12.2009
0

Üleandmised

Osalus 31.12.2008

5 374

5 374

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. aasta korraldusega nr 587 määrati alates 1.
jaanuarist 2008 Siseministeeriumi asemel Integratsiooni Sihtasutuse riigipoolseks
asutajaõiguste teostajaks Riigikantselei.
Seisuga 01.01.2009 oli Integratsiooni SA osalus Riigikantselei bilansis 5 374 tuhat
krooni ja seisuga 31.12.2009 on osalus null krooni.
Vabariigi Valitsuse 11. juuni 2009. aasta korraldusega nr 236 määrati Integratsiooni
Sihtasutuse riigipoolseks asutajaõiguste teostajaks Kultuuriministeerium.

6

Integratsiooni Sihtasutus ja Sihtasutus Eesti Migratsioonifond ühinesid 1. jaanuarist 2010 ning
hakkasid tegutsema uue nime all: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed
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9. Kinnisvarainvesteeringud
tuhandetes kroonides
2009
Bilansiline väärtus perioodi alguses
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Perioodi liikumised
Üle toodud müügiootel põhivarast
Amortisatsioon
Perioodi liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi lõpus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Renditulud kinnisvarainvesteeringutelt
Kinnisvarainvesteeringute halduskulud

2008
388
-96
293

388
-84
305

5 901
-21
5 880
6 289
-117
6 172

-12
-12
388
-96
293

31
82

17
17

Kinnisvarainvesteeringuna arvestatakse Riigikantselei poolt üürile antud korterit
Tallinnas, Lastekodu 18-60.
2009. aasta lõpus klassifitseeriti müügiootel põhivara summas 5 901 tuhat krooni
ümber kinnisvarainvesteeringutena: korter Tallinnas, Lastekodu 16-91 ja hooned
Tallinnas, Tatari 56.

10. Materiaalne põhivara
tuhandetes kroonides

Maa
Bilansiline väärtus perioodi
alguses
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus
Müügiootel põhivara
Aruandeperioodi liikumised
Soetused ja parendused
Üle toodud müügiootel varast
Ümberhindlus
Amortisatsioon ja allahindlus
Liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi
lõpus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

Hooned Masinad
ja
Muu
ja
rajatised seadmed põhivara

Kokku

7 438

305 302

23 468

38 178

374 386

7 438
2 760

-100 738
204 564
5 534

-16 811
6 657

-24 731
13 447

-142 280
232 106
8 294

768

-13 558
-19 092

-2 805
-2 037

-2 141
-2 141

768
-8 294
-58
-18 504
-26 088

305 302
-114 296
10 139 191 006

22 277
-17 657
4 620

37 310
-26 004
11 306

375 028
-157 957
217 071

-2 760
-58
-2 818
10 139

-5 534
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Soetused 768 tuhat krooni moodustuvad: Riigikantselei hoonete läbipääsusüsteemi
täiendus 100 tuhat krooni, Rahvusarhiivi skänner ja printer 200 tuhat krooni ning
seadmed, mis võeti arvele Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse poolt finantseeritud
digitaalarhiivi loomise projekti raames 468 tuhat krooni.

11. Immateriaalne põhivara
tuhandetes kroonides
Muu
immateriaalne
Tarkvara
põhivara
Ettemaksed
Bilansiline väärtus perioodi
alguses

12 410

19

Akumuleeritud kulum

-8 959

-13

3 451

6

Jääkväärtus

1 415

Kokku
13 844
-8 972

1 415

4 872

4 956

5 254

Aruandeperioodi liikumised
Soetatud
Amortisatsioon ja allahindlus
Üle antud
Mahakandmine
Liikumised kokku
Bilansiline väärtus perioodi
lõpus
Akumuleeritud kulum
Jääkväärtus

298
-1 157

-1

- 1 158

-192

-192

-49

-49

-1 100

-1

4 956

3 855

12 467

19

6 371

18 857

-10 116

-14

2 351

5

-10 130
6 371

8 727

2009. aastal lisandus etapiviisilisi soetusi 4 956 tuhat krooni, sh XML-põhise
dokumendivormingu kasutusele võtmine õigusaktide ja nendega seotud dokumentide
koostamisel, menetlemisel ja avaldamisel arendustööd summas 433 tuhat krooni, uue
e-Riigi Teataja arendustööd summas 2 841 tuhat krooni, valitsuse ja Riigikantselei
veebide arendus 292 tuhat krooni ning universaalse arhiveerimismooduli ja
digitaalarhiivi vastuvõtumooduli tarkvara arendus- ja juurutustööd summas 1 390
tuhat krooni.
Soetati e-arvete menetlemise tarkvara 298 tuhat krooni ja Rahandusministeeriumile
anti üle tarkvara 192 tuhat krooni (avaliku teenistuse veebileht ja avaliku teenistuse
eetika).
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12. Eraldised
tuhandetes kroonides

2009. aasta
Pensionieraldised

Perioodi
algul

Tühistatud/
Kasutatud lisandunud
perioodi
perioodi Arvestatud
jooksul
intressikulu
jooksul
31 855

Perioodi
lõpul
31 855

31 855
31 855
31 855

31 855
31 855
31 855

sh avaliku teenistuse
pensionisuurenduse
eraldis
Kokku
sh pikaajalised

13. Saadud ja antud toetused
tuhandetes kroonides
13.A Saadud toetused
Jääk perioodi alguses
2008. aasta
Kodumaine
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välisabi tegevuskuludeks
Välisabi vahendamine
tegevuskuludeks
Saadud toetused kokku
2009. aasta
Saadud toetused
Kodumaine
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välisabi tegevuskuludeks
Välisabi vahendamine
tegevuskuludeks
Välisabi põhivara
soetusteks
Saadud toetused kokku

Nõuded

70
293
363

Saadud Arvestatud
tulu
ettemaksed

972

Saadud
ettemaksed

Nõuded

10

4 839

487
20 418

4 839

12 268
33 173

962
972

116

1

10
962

Jääk perioodi lõpus

8 285

8 285

8 285

8 285

17 834

629

32 656

2 271

8 848

4 963
55 569

1370
3 642

9 477
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2009. aastal saadud suuremad toetused:
Euroopa Sotsiaalfond 43 736
Euroopa Komisjon
1 611
Transition Facility
1 560
Euroopa Regionaalfond 7 267
Euroopa Nõukogu 477
Soome Justiitsministeerium 671

13.B Antud toetused
Jääk perioodi alguses

2008. aasta
Kodumaine
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välisabi
vahendamine
tegevuskuludeks
Sihtfinantseerimine
põhivara soetuseks
Antud toetused
kokku
2009. aasta
Kodumaine
sihtfinantseerimine
tegevuskuludeks
Välisabi
vahendamine
tegevuskuludeks
Antud toetused
kokku

Tasutud
ettemaksed Kohustused

Jääk perioodi lõpus
Arvestatud
kulu

38 771

5 273

83

Tasutud
ettemaksed Kohustused

12 588

12 657

962

2
5 273

83

51 430

12588

962

12 588

962

16 070

3 615

2 257

3 615

2 257

32 203
12 588

962

48 273

2009. aastal antud suuremad toetused:
Integratsiooni Sihtasutus 8 860
Vähemusrahvuste kultuuriseltsid, Inimõiguste Instituut, Narva Eesti Maja 3 509
Eesti Rahvusraamatukogu 1 450
SA Eesti Represseeritute Abistamise Fond 1 200
2009. aastal suurimad vahendatud struktuuritoetused:
Justiitsministeerium 5 983
Eesti Tööandjate Keskliit 4 200
Eesti Ametiühingute Keskliit 1 602
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 3 760
Haridus- ja Teadusministeerium 1 284
Rahandusministeerium 1 215
Siseministeerium 1 970
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Täiendav bilansiväline informatsioon tulevikus saadava ja antava
sihtfinantseerimise kohta
31.12.2009 31.12.2008
Saadaolev sihtfinantseerimine
sh Rahandusministeerium
1 432
sh Rootsi Rahvusarhiiv
585
1 040
Saadaolev sihtfinantseerimine kokku
585
2 472
Antav sihtfinantseerimine
sh Justiitsministeerium
38 299
Sotsiaalministeerium
892
Antav sihtfinantseerimine kokku
892
38 299
Struktuuritoetuse
andmise
kohustusena
on
kajastatud
kohustus
Sotsiaalministeeriumile projekti „Innovaatilise ja strateegilise organisatsiooni
arendamine“ raames.
Saadaolev sihtfinantseerimine on Rootsi Rahvusarhiivi poolt rahastatav „Protage“
projekt.

14. Kaupade ja teenuste müük
tuhandetes kroonides

Tulud üldvalitsemisest
Tulu elektri müügist
Mööbli rent mitteeluruumidelt
Tulu vee ja kanalisatsiooniteenustelt
Tulu soojuse ja kütte müügist
Elamuruumide üür
Üür kinnisvarainvesteeringutelt
Muu tulu kommunaaltegevusest
Hoonestusõiguse tasu
Kokku

2009
2 699
34
54
75
58
18
11
89
6
3 044

2008
3 163
242
98
157
74
24
10
32
6
3 806

Peamisteks tulude allikateks 2009. aastal olid külalismajade ja garaažide üüritulud,
koopiatulud, publikatsioonide, sh paberkandjal Riigi Teataja väljaandmisest saadav
tulu.
Hoonestusõiguse tasu kinnistult Rahukohtu 2 moodustas 2009. aastal 5 518 krooni.
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15. Muud tulud
tuhandetes kroonides
2009
Tulu kinnisvarainvesteeringu müügist
Tulu transpordivahendite müügist
Kulu transpordivahendite müügist

Tulu kaupade müügist
Kulu materjalide müügist
Kindlustushüvitused
Kokku

2008
38
-2
2
-2
36

836
58
36
-27
3
906

Tulu kaupade müügist moodustub ajaloo- ja mäluasutustelt müüki võetud raamatute
müügitulust. Kulu materjalide müügist moodustub publikatsioonide hulgiostjatele
tehtav allahindlus.

16. 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
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud
Koosseisuvälised ametnikud
Kokku

2009
70 249
3 961

2008
89 468
5 283

1 672
3 850
1 458
81 190
1 058
27 180
687
288
110 403

2 164
4 440
787
102 142
1 743
34 286
288
493
138 952

301
44
1
8
354

363
56
2
2
423
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Kõrgemale ja tegevjuhtkonnale arvestatud tasud
Asutus

Ametikoht

Riigikantselei riigisekretär
Rahvusarhiiv riigiarhivaar

2009
Töötasu Muud tasud
710
141
491

2008
Töötasu Muud tasud
851
166
515

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

17. Majandamiskulud
tuhandetes kroonides
2009
Administreerimiskulud, sh olulisemad:
sh info ja PR teenused
sh sideteenused
sh kingitused, vastuvõtukulud
sh trükised, teavikud
sh tõlked
Uurimis- ja arendustööd
Lähetuskulud, sh olulisemad:
sh sõidukulud
sh majutuskulud
sh päevarahad
Koolituskulud, sh olulisemad:
sh koolitusteenused
Kinnistute majandamiskulud, sh
olulisemad:
sh jooksva remondi kulud
sh elekter
sh korrashoid
sh küte
sh rent
sh üürile antud kinnistute
majandamiskulud
sh kinnisvarainvesteeringute
haldamiskulud
Sõidukite majandamiskulud, sh

2008
10 400
952
964
1 530
1 160
1 002
1 797
4 414
2 896
831
525
1 128
974

20 381
2 822
1 416
3 343
1 854
616
2 946
7 921
5 520
1 253
804
1 975
1 606

11 712
865
2 683
3 188
2 158
2 064

14 946
1 739
2 768
3 446
2 556
2 366

153

468

82
1 281

17
2 139
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olulisemad:
sh rent
sh kütus
sh remont
Infotehnoloogia kulud, sh olulisemad:
sh rent
sh riistvara ja tarvikud
sh arendustöö
sh tarkvara
sh hooldus
Inventari majandamiskulud, sh olulisemad:
sh inventar ja selle tarvikud
sh hooldus
sh rent
Seadmete majandamiskulud
Meditsiinikulud
Teavikute kulud
Õppevahendite ja koolituse kulud, sh
olulisemad:
sh koolitusteenused
Kommunikatsioonikulud, sh olulisemad:
sh info ja PR kulud
Tootmiskulud
Muu materjal
Kokku

Rendikulu kasutusrendilepingutelt
tulevastel perioodidel
Järgmisel majandusaastal
2. kuni 5. aastal

618
333
208
5 398
3 379
1 005
288
367
277
1 073
820
139
112
15
10
86

783
689
293
11 263
3 405
1 824
3 654
1 561
781
1 924
1 387
378
150
16
72
222

11 978
9 679
3 761
696
312
372
53 737

15 446
14 478
5 131
2 841
374
772
85 527

2009

2008
1 442
568

2 019
1 689

Majandamiskuludes kajastuvad lisaks asutuse enda halduskuludele väljapoole
suunatud kolmandatele isikutele korraldatavad koolituskulud summas 11 978 tuhat
krooni, ministri büroo infovahetuse, info hankimise ja avalike suhetega seotud kulud
1 220 tuhat krooni ning kommunikatsiooni jm ürituste korraldamise kulud 4 761
tuhat krooni, sh Eesti lipu aastapäeva üritustega seotud kulud 2 181 tuhat krooni.
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18. Muud tegevuskulud
tuhandetes kroonides

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

2009
7 390
21
8
1
7 420

2008
11 676
17
74
1
11 768

Maksu- ja lõivukulud sisaldavad maamaksukulu summas 148 tuhat krooni ja
käibemaksukulu 7 242 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 11 tuhat krooni. Trükiste
allahindamise vajaduse tingis asjaolu, et varude neto realiseerimisväärtus oli langenud
madalamale nende soetusmaksumusest. Valuuta kursivahede tulu on 3 tuhat krooni.
Kokku moodustavad muud tegevuskulud 8 tuhat krooni.

19. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus
tuhandetes kroonides
2009
Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon
Materiaalse põhivara amortisatsioon
Immateriaalse põhivara amortisatsioon
Kokku

21
18 504
1 394
19 919

2008
12
21 585
1 938
23 535
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20. Siirded
tuhandetes kroonides
2009
Rahalised siirded
Saadud riigieelarvest ülekannete
tegemiseks
Riigieelarvesse üle antud laekumised
Rahalised siirded kokku
Mitterahalised siirded teiste
riigiraamatupidamiskohustuslastega
Saadud teistelt
riigiraamatupidamiskohustuslastelt
Üle antud teistele
riigiraamatupidamiskohustuslastele
Mitterahalised siirded kokku
Siirded tulemi elimineerimiseks
Siirded kokku

2008

267 679
-93 836
173 843

384 736
-61 973
322 763

15 219

6 728

-36 629
-21 410
28 505
180 938

-83 564
-76 836
23 055
268 982

Olulisemad siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega 2009.
aastal:

Kultuuriministeerium
Kaitseministeerium
Eesti Keele Instituut
Haridus- ja Teadusministeerium
Välisministeerium
Kaitsepolitseiamet
Valga Maavalitsus
Jõgeva Maavalitsus
Võru Maavalitsus
Pärnu Maavalitsus
Põlva Maavalitsus
Hiiu Maavalitsus
Viljandi Maavalitsus

Saadud
13 469
97
1 057
595

Antud
32 594
2 587
495
333
72
66
70
94
83
83
79
66

Kultuuriministeeriumile antud siirdena on kajastatud Integratsiooni Sihtasutuse
osaluse ning sõlmitud lepingute jääkide üleandmine seoses rahvastiku- ja
integratsioonipoliitikaga tegelenud ministri ülesannete üleandmisega.
Kaitseministeeriumile antud siire on seotud Eesti-USA ühisseminari korraldamisega.
Maavalitsustele antud siirded on seotud Euroopa Liidu alaste teavitusprojektidega.
Kultuuriministeeriumilt saadud siire on seotud Mõisakoolide projekti rahastamisega,
mille raames Rahvusarhiiv koostab ajalooteemaliste näituste tekstid, voldikud ning
digitaliseerib näitustel eksponeeritavad allikad.
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Haridus- ja Teadusministeeriumilt saadud siire Rahvuskaaslaste programmi raames
toimuvate tegevuste rahastamiseks.
Välisministeeriumilt saadud ja antud siire on seotud Gruusia projekti kuludega.
21. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta
Lõpliku eelarve kujunemine
tuhandetes kroonides
Tulud
Kokku
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarvete alusel
Muudatused valitsuse korralduse alusel
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest
laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Antud reservfondi
Kokku lõplik eelarve
sh Riigikantselei
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarvete alusel
Muudatused valitsuse korralduse alusel
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest
laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Antud reservfondi
Kokku lõplik eelarve
sh Rahvusarhiiv
Esialgne eelarve
Üle toodud eelmisest aastast
Muudatused lisaeelarvete alusel
Muudatused valitsuse korralduse alusel
Eelarves kavandatud toetused
Tegelikult laekunud toetused
Eelarves kavandatud majandustegevusest
laekuv tulu
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu
Kokku lõplik eelarve

90 321

Kulud

-80 638
82 061

-337 671
-15 247
33 630
3 717
80 638
-82 061

-941
3 076
-8 440
85 439

941
-3 076
37 380
-281 749

88 229

-79 598
78 943

-264 549
-12 822
23 310
2 328
79 598
-78 943

-191
798
-8 440
79 741

191
-798
37 380
-214 305

2 092

-1 040
3 118

-73 122
-2 425
10 320
1 389
1 040
-3118

-750
2 278
5 698

750
-2 278
-67 444
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III. Siseauditi eest vastutava isiku hinnang Riigikantselei 2009. aasta
majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta

Majandusaasta aruande koostamine on Riigikantselei juhtkonna kohustus.
Riigieelarve seaduse § 45 lõige 3 alusel on siseauditi eest vastutava isiku ülesandeks
anda hinnang majandusaasta aruande õigsusele ja tehingute seaduslikkusele,
tuginedes auditi tulemustele.
Riigikantselei 2009. aasta majandusaasta aruanne auditeeriti siseauditi raames
vandeaudiitori poolt (Rödl & Partner Audit OÜ), sh viidi läbi kontrollitoimingud
hinnangu andmiseks tehingute seaduslikkusele ja tegevusaruandele. Siseauditi eest
vastutava isiku hinnang tugineb nimetatud auditi tulemustele.
Majandusaasta aruande auditi raames hinnati majandusaasta aruande vastavust
raamatupidamise seadusele ja riigi raamatupidamise üldeeskirjale ning tehingute
vastavust Riigikantselei tegevust mõjutavatele õigusaktidele. Auditi käigus kontrolliti
väljavõtteliselt tõendusmaterjale, millel põhinevad majandusaasta aruandes esitatud
näitajad. Majandusaasta aruande audit hõlmas ka raamatupidamise aastaaruande
koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtete ja juhtkonna raamatupidamislike
hinnangute analüüsi.
Leian, et läbiviidud audit annab põhjendatud aluse arvamuse avaldamiseks
Riigikantselei 2009. aasta majandusaasta aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse
kohta.
Olen seisukohal, et Riigikantselei 2009. aasta majandusaasta aruande koosseisus olev
raamatupidamise aastaaruanne, mille järgi on bilansimaht 242 528 tuhat krooni,
aruandeperioodi tulem -180 938 tuhat krooni ja kassakulud 259 306 tuhat krooni,
kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt Riigikantselei finantsseisundit seisuga
31.12.2009 ning samal kuupäeval lõppenud majandusaasta tulemit, rahavoogusid ja
kassakulu kooskõlas raamatupidamise seaduse, riigi raamatupidamise üldeeskirja ja
riigieelarve seadusega.
Kontrollitud tehingute osas ei tuvastatud olulisi vastuolusid eespool viidatud
õigusaktidega.
Olen arvamusel, et Riigikantselei tegevusaruanne on olulises osas kooskõlas
riigieelarve seaduse § 46 lõikes 3 sätestatud nõuetega.

/allkirjastatud digitaalselt/
Eve Riga
Siseauditi eest vastutav isik

31.05.2010
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Allkirjad majandusaasta aruandele

Riigikantselei
31.12.2009
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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