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SISSEJUHATUS 
 

Sotsiaalministeerium on valitsusasutus, mis täidab seadusest tulenevaid ja Vabariigi Valitsuse 
poolt seaduse alusel antud ülesandeid oma valitsemisalas. Sotsiaalministeeriumi tegevuse 
eesmärk on: 

• töötamist stimuleeriv ja iseseisvat toimetulekut toetav tasakaalustatud sotsiaalteenuste 
ja -toetuste süsteem; 

• stabiilne ja usaldusväärne sotsiaalseid riske hõlmav ning adekvaatset sissetulekut 
tagav sotsiaalkindlustussüsteem; 

• inimeste pikaajaline töövõime ja tööhõive; 
• väärtustatud tervisekultuur ning tervist toetav elukeskkond; 
• tervishoiuteenuste ja ravimite tasakaalustatud kättesaadavus; 
• põlvkondadevahelist hoolimist säilitav, töö- ja pereelu tasakaalustav keskkond ning 

salliv ja mõistev ühiskond. 

Ministeeriumi valitsemisalas olid aruandeperioodil 01.01.2009–31.12.2009: 

• Sotsiaalministeerium (reg nr 70001952) – ministeeriumi põhiülesanne on seadustes 
ja teistes õigusaktides sätestatud pädevuse piires korraldus-, arendus- ja 
planeerimistoimingute ning järelevalvetoimingute teostamine oma valitsemisalas, 
lähtudes ülaltoodud eesmärkidest ning nende alusel kehtestatud ministeeriumi ja tema 
valitsemisala strateegilistest eesmärkidest. 

• Ravimiamet (reg nr 70003477) – ameti tegevuse eesmärk on tagada, et Eestis 
inimeste ja loomade haiguste ennetamisel, ravis ja diagnostikas kasutamiseks lubatud 
ravimid ja meditsiiniseadmed on tõestatult efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud, 
soodustada ravimite ja meditsiiniseadmete otstarbekohast kasutamist ning tagada 
Eestis läbiviidavates ravimite ja meditsiiniseadmete kliinilistes uuringutes osalejate 
ohutus ja õiguste kaitse.  

Tulenevalt Tervisekaitseinspektsiooni, Tervishoiuameti ja Kemikaalide Teabekeskuse 
ühendamisest 1. jaanuaril 2010. a viidi Ravimiametist Terviseameti koosseisu üle 
meditsiiniseadmete osakond ning toodi Tervisekaitseinspektsioonist üle järelevalve 
apteekide üle. 

• Sotsiaalkindlustusamet (reg nr 70001975) – ameti tegevusvaldkond on riiklike 
pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine, riigi tagatud 
õppelaenusumma tagasimaksmata osa osaline kustutamine, püsiva töövõimetuse ja 
puude arstliku ekspertiisi tegemine, rehabilitatsiooniteenuse osutamise tagamine, 
psüühiliste erivajadustega inimestele orienteeritud riiklike hoolekandeteenuste 
korraldamine, ohvriabi- ja lepitusteenuse osutamine ning riikliku pensionikindlustuse 
registri, arstliku ekspertiisi andmekogu ja ohvriabijuhtumite andmebaasi pidamine. 

• Tervishoiuamet (reg nr 70006205) – ameti tegevusvaldkond on tervishoiutöötajate 
registreerimine, tegevuslubade väljastamine, riikliku järelevalve teostamine ning riikliku 
sunni kohaldamine tervishoiuteenuste korraldamise seaduse ja teiste seadustega 
ettenähtud alustel, ulatuses ja korras, kiirabi tegevuse ja hädaolukorraks valmisoleku 
korraldamine oma pädevuse piires, töötervishoid töötervishoiu ja tööohutuse 
seadusega ettenähtud ulatuses ja korras ning ettepanekute tegemine oma 
tegevusvaldkonna arendamiseks ja õiguslikuks reguleerimiseks. 

01.01.2010 ühendati Tervisekaitseinspektsioon, Tervishoiuamet ja Kemikaalide 
Teabekeskus ning moodustati Terviseamet.  
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• Tööturuamet (reg nr 70005364) (kuni 30.04.2009) – ameti tegevusvaldkonnaks oli 
riigi tööturupoliitika elluviimine, tööturuteenuste osutamise ja tööturutoetuste maksmise 
korraldamine, arvestuse pidamine töötute ja tööotsijate üle, tööturuteenuste osutamise 
riikliku registri pidamine, Eesti riikliku arengukava Euroopa Liidu struktuurifondide 
kasutuselevõtuks meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul” ja Euroopa Ühenduse 
algatuse EQUAL rakendusüksuse ülesannete täitmine ning EURES-võrgustikuga 
seonduvate tegevuste ja teenuste osutamine ning korraldamine.  

Tööturuameti tegevus lõpetati 01.05.2009 seoses funktsioonide üleandmisega 
Töötukassale. 

• Tervisekaitseinspektsioon (reg nr 70002940) – inspektsiooni põhiülesanne oli riiklik 
järelevalve tervisekaitset ja -ohutust reguleerivate õigusaktide täitmise üle ning muude 
seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga pandud ülesannete täitmine.  

01.01.2010 ühendati Tervisekaitseinspektsioon, Tervishoiuamet ja Kemikaalide 
Teabekeskus ning moodustati Terviseamet.  

• Tööinspektsioon (reg nr 70001969) – inspektsiooni põhiülesanded on 
töökeskkonnapoliitika elluviimine, riiklik järelevalve töötervishoidu, tööohutust ja 
töösuhteid sätestavate õigusaktide nõuete töökeskkonnas täitmise üle, üldsuse, 
töötajate ja tööandjate teavitamine töökeskkonna ohtudest ning individuaalsete 
töövaidluste lahendamine kohtueelses töövaidlusorganis.  

• Riikliku Lepitaja Kantselei (reg nr 70003491) – kantselei ülesanne on riikliku lepitaja 
menetlusse võetud töövaidluste lahendamisega seotud lepitustoimingute 
korraldamine, läbirääkimiste tehniline ja sisuline ettevalmistamine, läbirääkimistega 
seotud dokumentide vormistamine, paikkondlike lepitajate tegevuse koordineerimine, 
nende väljaõppe ja täiendõppe korraldamine ning konsultatsiooniline abi nii tööõiguse 
kui ka majanduse vallas eeskätt töötajate esindajatele.  

• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (reg nr 70003566) – keskuse näol on 
tegemist puudest tingitud erivajadustega inimeste sotsiaalse, pedagoogilise, 
kutsealase rehabiliteerimise ja füsioterapeutilisi teenuseid osutava riigiasutusega. 
Keskuse eesmärk on kaasa aidata erivajadustega inimeste sotsiaalse toimetuleku 
taseme tõstmisele ja integreerumisele avatud tööturule.  

• Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus (reg nr 70004494) – keskuse eesmärk 
on korraldada välismaalasele rahvusvahelise kaitse seaduse § 12 lõikes 2 nimetatud 
teenuste osutamist. 

• Kemikaalide Teabekeskus (reg nr 70005163) – keskus täitis talle Euroopa Liidu 
otsekohalduvates õigusaktides, kemikaaliseaduses, biotsiidiseaduses ja 
rahvusvaheliste lepete ratifitseerimis- või ühinemisseadustes sätestatud ülesandeid.  

01.01.2010 ühendati Tervisekaitseinspektsioon, Tervishoiuamet ja Kemikaalide 
Teabekeskus ning moodustati Terviseamet.  

• Tervise Arengu Instituut (reg nr 70006292) – instituudi põhitegevus on tervise- ja 
sotsiaalvaldkonna teadus-, arendus- ja rakendustegevus eesmärgiga tagada Eesti 
rahvastiku tervise järjepidev areng ning elukvaliteedi tõus.  

• Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik -  iseseisvalt tegutsev 
soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist jälgiv 
ja teisi samade seadustega talle pandud ülesandeid täitev sõltumatu ja erapooletu 
asjatundja.  

2009. aastal lõpetati Tööturuameti tegevus (30.04.2009) seoses funktsioonide üleandmisega 
Töötukassale. Funktsioonide Töötukassasse koondamise eesmärgiks oli tagada olukord, kus 
nii aktiivseid kui passiivseid tööturumeetmeid osutatakse ühes asutuses ning seeläbi 
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teenused parenevad. Tööturumeetmete (tööturuteenuste ja -toetuste ning 
töötuskindlustushüvitise) menetlusprotsessid ühtlustati tagamaks, et tööd otsivad isikud 
saaksid teenuseid ja toetusi ühest asutusest sarnastel alustel. Samuti võimaldab 
Tööturuameti ülesannete panemine avalik-õiguslikule asutusele kaasata asutuse juhtimisse 
tööandjate ja töötajate esindajaid, mis omakorda tagab huvigruppide suurema kaasatuse neid 
puudutavate küsimuste lahendamisse. Samas tagab tööandjate ja töötajate esindajate 
kaasamine nende suurema vastutuse tööturupoliitika tulemusliku rakendamise ning 
kvaliteetsete teenuste osutamise eest.   
 

2009. aastal valmistati ette Tervishoiuameti, Tervisekaitseinspektsiooni ja Kemikaalide 
Teabekeskuse ühendamist Terviseametiks. Terviseamet alustas tegevust 01.01.2010. 
Ühendamise eesmärk oli saavutada liidetavate asutuste sünergia tulemusel tõhusam tegevus, 
tulemuslikkus ja ressursi efektiivsem kasutamine. Ümberkorraldamise käigus koondati ühte 
asutusse valitsemisala erinevate asutuste vahel killustatud ja dubleeritud funktsioonid ning 
optimeeriti kolme liidetava asutuse struktuur ja koosseis. Uues asutuses ühendati: 
- Tervisekaitseinspektsioon koos kõigi funktsioonidega, välja arvatud järelevalve apteekide 
üle, mis anti Ravimiametile; 
- Tervishoiuamet koos kõigi funktsioonidega; 
- Kemikaalide Teabekeskus koos kõigi funktsioonidega. 
Terviseameti funktsioonidele lisati: 

- meditsiiniseadmete järelevalve (varasemalt Ravimiametis); 
- REACH-määruse ja CLP-määruse järelevalve koordineerimine. 

 
2009. aasta jooksul vähenes ministeeriumis ametikohtade arv 12 võrra (sealhulgas koondati 7 
ametnikku).  
 
Aastaaruande perioodil toimusid muudatused ministeeriumi juhtkonnas. Kuni 22. veebruarini 
2009 oli sotsiaalminister Maret Maripuu. 23.02.2009–31.12.2009 oli sotsiaalminister Hanno 
Pevkur. Kuni 09.01.2009 oli kantsler Riho Tapfer. 01.04.2009–31.12.2009 oli kantsler Marelle 
Erlenheim, kes oli kantsleri ülesannetes ka perioodil 10.01.2009 – 31.05.2009. 
Raamatupidamise korraldamise eest vastutasid ministeeriumi kantsler Marelle Erlenheim ja 
finantsjuht Liis Sild, vastavaid tegevusi koordineeris ja raamatupidamise aastaaruande 
koostas pearaamatupidaja Tiina Tammer.  
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I osa: ÜLEVAADE RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE TÄHTSAMATEST 
MAJANDUSNÄITAJATEST 
 

Ülevaade riigiraamatupidamiskohuslase tähtsamatest  
majandusnäitajatest 
       
      tuh kr 

  2009 2008* 2007 2006 2005 
Bilansi näitajad           
  Varad aasta lõpus 3 314 330 2 977 086 2 269 606 1 883 981 1 853 354 
  Kohustused aasta 

lõpus 1 874 785 1 612 017 
10 701 

542 7 454 703 6 356 901 
  Riigieelarvesse kuuluv 

netovara aasta lõpus 1 439 545 1 365 069 -8 431 936 -5 570 722 -4 503 547 
Tulemiaruande näitajad           

  Tegevustulud 16 412 
371 

17 093 
717 

15 151 
787 

12 268 
520 

10 182 
332 

  Tegevuskulud -28 209 
240 

-25 658 
344 

-23 016 
673 

-18 010 
340 

-15 982 
398 

  Tegevustulem -11 796 
869 

-8 564 627 -7 864 886 -5 741 820 -5 800 066 

  Finantstulud ja -kulud 563 772 374 644 -209 291 -368 759 -246 140 
Muud näitajad           

  Töötajate keskmine arv 
(inimest taandatuna 
täistööajale) 

1 833,21 1 869,44 1 887,51 1 976,41 2 027,10 
  Asutuste arv aasta 

lõpus 11 12 12 14 15 
  Põhivarainvesteeringud 24 484 1 042 197 078 58 752 65 731 
Eelarve ja selle täitmise 
näitajad 

          

  Eelarve tulude maht  1 226 410  600 969 542 067 365 837 424 214 
  Eelarve tulude täitmine  1 223 623  587 732 354 087 347 026 293 372 
  Eelarve kulude maht -40 485 

572  
-39 800 

442 
-32 449 

225 
-26 451 

962 
-22 661 

007 
  

Eelarve kulude täitmine 
-40 274 

528  
-38 605 

049 
-31 409 

750 
-26 317 

188 
-22 212 

634 
  Finantseerimistehingute 

maht -8 515  -1 076 -1 033 -993 -230 840 
  Finantseerimistehingute 

täitmine -8 515  -1 138 -1 033 -993 -72 
       
 * korrigeeritud      
 

 

 

 

 

II osa: ÜLEVAADE TEGEVUSKAVADE TÄITMISE ARUANDEST 
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Sotsiaalministeerium tegutseb sotsiaalkaitse valdkonnas, kus oleme püstitanud endale seitse 
strateegilist eesmärki: 

• inimeste majandusliku toimetuleku ja hea töö tagamine; 
• inimeste sotsiaalse toimetuleku ja arengu tagamine; 
• lastele paremate arenguvõimaluste ja tervise kaitse tagamine; 
• inimestevahelise hoolimise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine; 
• inimestele pika ja kvaliteetse elu tagamine; 
• peredele vajaliku riigi toe tagamine; 
• tegutsemine hästitoimiva ja kompetentse organisatsioonina. 

 
Esimesed kuus eesmärki keskenduvad ühiskonnas sotsiaalkaitse valdkonna arenguks 
vajaliku keskkonna loomisele ning ministeeriumi kaudu kodanikele pakutavate teenuste 
kättesaadavusele ja kvaliteedile. Seitsmes eesmärk täiendab läbivalt kuut sotsiaalkaitse 
eesmärki ning on suunatud kaasaegse demokraatliku ühiskonna ja avaliku halduse väärtuste 
integreerimisele ministeeriumi tegevusse (kaasamisest ja riigihangetest personalijuhtimise ja 
ulatuslikuma infotehnoloogiliste vahendite kasutamiseni). 
 

Ülevaade eesmärkidele seatud indikaatorite saavutustasemetest 
 

1. Inimeste majandusliku toimetuleku ja hea töö tagamine 

Indikaator: tööga hõivatuse määr (%) 15–64-aastaste hulgas.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 69,1% (2007. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 68,8%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 67,3%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: 63,6%. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Eesmärk jäi saavutamata. Majanduslangus tõi kaasa tööhõive languse ja tööpuuduse kasvu. 
Lissaboni 70% tööhõivetaseme saavutamine pole lähiaastatel realistlik ja tööpoliitika tegevusi 
ja sihttasemeid tuleb vastavalt korrigeerida. 
 
Indikaator: suhtelise vaesuse määr.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: mehed 16,3%, naised 
20,0%, kokku 18,3% (2006. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: mehed 15,3%, naised 21,0%, kokku 
18,2%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: mehed 18,0%, naised 22,8%, kokku 
20,0%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Lähiaastatel on oht vaesuse kasvuks. Vaesuse andmed tulevad suure viitajaga, seetõttu ei 
saa siinkohal erinevusi analüüsida. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Seatud eesmärk jääb ilmselt saavutamata. Lähiaastatel on oht vaesuse kasvuks. Naiste ja 
meeste vaesuse erinevus ilmselt kahaneb, kuid mitte naiste vaesuse vähenemise, vaid 
meeste vaesuse suurenemisega (vähemasti ootustega võrreldes). 
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2. Inimeste sotsiaalse toimetuleku ja arengu tagamine 

Indikaator: 15–64-aastaste hõiveseisund soo ja pikaajalisest haigusest tingitud töövõime 
piiratuse järgi; tööhõive määr.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 32,6% (2006. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 38%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 33,5%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: 30,7%. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Saavutatud tase on soovitust oluliselt madalam just majanduslanguse tõttu. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärk jäi saavutamata. Kaasatust iseloomustab kõige paremini sõltumatus ja ühiskonnas 
osalemine, mille parimaks tunnuseks on osalemine tööelus. See on toimetuleku lõppeesmärk, 
kuid see oleneb ka sellest, kas vajatakse ööpäevaringset või ajutist tuge oma eluga 
toimetulekuks.  
 

3. Lastele paremate arenguvõimaluste ja tervise kaitse tagamine 

Indikaator: laste vaesuse määra erinevus elanikkonna vaesuse määrast (protsendipunktides).  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 2,4 protsendipunkti 
(2008. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 3,0 protsendipunkti. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 3,6 protsendipunkti. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Kõigi eelduste kohaselt jääb eesmärk saavutamata. Majanduslangusest tingitud tööpuudus on 
toonud ja toob lähiaastatel kaasa paljude lastevanemate sissetulekute vähenemise ja see 
omakorda vaesuse määra kasvu laste hulgas. 
 
Indikaator: oma tervist väga heaks hindavate 11-, 13- ja 15-aastaste laste osakaal (%). 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 31,5% 
(2005/2006. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 32,9%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: küsitlust ei toimu. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: mõõdetakse iga 4 aasta tagant. 
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Indikaator: institutsionaalsel hoolekandel viibivate laste osakaal kõigist asendushooldusel 
viibivatest lastest (%).  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 31,3% (2008. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 26,5%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 32%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 

4. Inimestevahelise hoolimise ja soolise võrdõiguslikkuse edendamine 

Indikaator: suitsiidide suremuskordaja 100 000 elaniku kohta.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 18,4 (2008. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 15. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 16,6. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Tõenäoliselt saavutame eesmärgi. Hoolimata Eestit tabanud majanduskriisist pole niikaua, kui 
säilitatakse optimistlik ja aktiivne hoiak, põhjust probleemide ülekandumiseks inimeste 
tervisele, kuna tervis sõltub suures osas hoiakutest ja käitumisest. 
 
Indikaator: sooline erinevus töötasus (palgalõhe) (%).  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 25,4% (2008. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 23%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 24,3%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: indikaatori juures on oluline märkida, et 
vahepeal on muutunud metoodika. Rahandusministeeriumi esitatud näitaja 2008. aasta kohta 
käib tegelikult 2005. aasta kohta. Viimane teadaolev tegelik tase 2007. aasta kohta on 27,6. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Palgalõhe on tingitud kõrgest segregatsioonist tööjõuturul. 2009. aastal on sooline erinevus 
tõenäoliselt väga sarnane 2007. aasta tasemele ja ületab sihttaset. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärgi saavutame ilmselt osaliselt. 2009. aastal on sooline erinevus tõenäoliselt väga 
sarnane 2007. aasta tasemele ning kõrgem meie soovitust. Kuna sooline segregatsioon on 
Eestis endiselt kõrge ja muutused saavad alguse juba haridussüsteemist, pole siin kiiret 
paranemist loota. Majanduslangus pole seni tähendanud sotsiaalse kapitali langust ja 
loodame, et inimeste hoolivus ja aktiivsus püsivad. Suitsiidide osas loodame sihttaseme ja 
seeläbi ka eesmärgi saavutada osaliselt. 
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5. Inimeste pika ja kvaliteetse eluea tagamine 

Indikaator: keskmine oodatav eluiga (mehed ja naise eraldi).  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: mehed 67,36, naised 
78,45 (2006. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: mehed 71, naised 80. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: mehed 69, naised 79. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: vahepeal on laekunud 2008. aasta 
andmed – mehed 68,59 ja naised 79,23. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Praeguse seisuga saab hinnata 2008. aastaks seatud sihttaseme saavutamist. Sihttase on 
saavutatud – meeste osas täpselt ja naiste osas 3-kuulise varuga. 
 
Indikaator: tervena (piiranguteta) elatud eluiga sünnimomendil.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: mehed 48, naised 52,2 
(2006. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: mehed 54,5, naised 60. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: mehed 49, naised 54,2. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: vahepeal on laekunud 2008. aasta 
andmed – mehed 52,9 ja naised 57,3. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Praeguse seisuga saab hinnata 2008. aastaks seatud sihttaseme saavutamist. See on 
saavutatud – meestel (olulise liiaga) aasta ja 5 kuud ja naistel 3 kuud. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärk on suures osas saavutatud. 2009. aasta tervisenäitajad tulevad küll viivitusega, kuid 
selge on trend soovitud suunas ja tervena elatud eluea 2009. aasta sihttase on peaaegu 
saavutatud juba 2008. aastal.  
 

6. Peredele vajaliku riigi toe tagamine 

Indikaator: meeste osakaal isikute hulgas, kellele on määratud vanemahüvitis.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 1,7% 
(2006/2007. aastal).  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 8%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 4,7%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: vahepeal on laekunud 2008. aasta 
andmed – 6,5 ületab nii 2008. aasta sihttaset (4,1) kui ka 2009. aasta sihttaset.  
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Sihttase on saavutatud. Meeste aktiivsust vanemahüvitist kasutada on ilmselt oluliselt 
mõjutanud ka muutused tööhõives. 
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Indikaator: esimesena sündinud laste osakaal elussündinuist.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 48,2% 
(2006/2007. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 46%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 47%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: vahepeal on laekunud 2008. aasta 
andmed: 47,5%. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärk on osaliselt saavutatud. Riigipoolne perede toetamine jätkus 2009. aastal ilma 
oluliste vähendamisteta. Senisest rohkem tähelepanu on pööratud vanematele vajalike 
teenuste pakkumiseks. 
 

7. Hästitoimiv ja kompetentne organisatsioon 

Indikaator: huvi- ja sidusrühmade hinnang nende kaasamisele poliitikakujundamisse.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: otsekommunikatsiooni 
peetakse eklektiliseks ning ametniku suvast lähtuvaks (2006. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: hinnang parem. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: hinnang parem. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: uuringut ei toimunud. 
 
Indikaator: riigikontrolli arvamus Sotsiaalministeeriumi majandusaasta aruande ja tehingute 
seaduslikkuse kohta (oluliste märkuste arv).  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 4 (2006. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 1. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 2. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: 4 (2008. aasta majandusaasta aruande 
kohta). 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ministeeriumi finantsseisundit olulises osas õigesti. 
Jätkuvalt soovitatakse tugevdada finantskontrolli, uuendada raamatupidamise sise-eeskirja, 
viies see vastavusse kehtivate nõuetega ning jälgida kehtestatud kordadest kinnipidamist.  
 
Indikaator: eelnõude ja strateegiate osakaal, millele on tehtud mõjude analüüsid.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: mõjude hindamine ei 
toimu ühtsetel alustel ja üldmõistetava selgusega (2006. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 100%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 50%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: mõõtmine pole võimalik, kuna aluseks 
olnud valitsuse tegevusprogrammis toodud poliitikamuudatused valdavalt sotsiaalkaitse 
valdkonnas peatati eelarvevahendite piiratuse tõttu. 
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Indikaator: haldusala asutuste arv, kus personalivoolavus ületab 10% aastas.  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2008. aasta lõpu seisuga: 5 (2006. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2012. aasta lõpuks: 0. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2009. aasta lõpuks: 3. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2009. aasta lõpuks: 0. 
 
Selgitused 2009. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Sihttase sai saavutatud põhiliselt majanduslanguse tõttu, millega kaasnes tööturu 
mahajahtumine. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärk saavutati osaliselt. Organisatsiooni arendamise seisukohast on oluline, et 
2009. aastal ei realiseerunud mitmed keskselt planeeritud arendused, mis avaldasid mõju ka 
Sotsiaalministeeriumile (õigusloome mõjude hindamise ümberkorraldamine 
Justiitsministeeriumi poolt ja valitsuse tegevusprogrammi täitmine asendus 
eelarvetasakaalualaste pingutustega Maastrichti kriteeriumite täitmisel. Samuti vahetus 
2009. aastal ministeeriumi juhtkond. Tuleviku seisukohast on kriitiline märkida, et kuigi üldine 
personalivoolavus oli minimaalne, tuleb tagada, et avalik sektor reageeriks kiiresti palgaturu 
elavnemise korral, muidu on oht ulatuslikuks kompetentsikaoks. 
 
Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused 
 

1.1.1. Võimalikult kõrge tööhõive saavutamine ning mitteaktiivsuse ennetamine 
Kõrge töötuse määra juures on meie meetmete peamine eesmärk töötuse ennetamine, 
töötuse kestuse lühendamine ning töövalmiduse hoidmine. 
 
Tööturuteenuseid rakendasime 2009. a ESFist rahastatud programmi „Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamine 2007–2009“ kaudu.  
 
2009. a ühendasime Tööturuameti ja Töötukassa. Alates 1. maist pakub Eestis nii aktiivseid 
kui passiivseid tööturumeetmeid Töötukassa. 
 
2009. a on keskmine tööturuteenuseid saanud inimeste arv suurenenud umbes 3 korda 
võrreldes 2008. aastaga. Näiteks osales tööturukoolitusel 2009. a 18 110 (2008. a 5674), 
karjäärinõustamisel 23 785 (2008. a 12 046) ja tööpraktikal 1718 isikut (2008. a 633).  
 
Majanduskriisi tingimustes on muudetud mitmete tööturuteenuste rakendamise tingimusi ning 
viidud ellu uuenduslikke tegevusi.  
 
2009. a laiendati Töötukassa maakondlike osakondade teeninduspindasid 8 piirkondlikus 
osakonnas ning loodi 8 karjääriinfotuba – Tallinn/Harju, Järva, Saare, Rapla, Ida-Viru, Lääne-
Viru, Viljandi, Pärnu. 2010. aastal laiendatakse karjääriinfotubades pakutavaid teenuseid ka 
teistes maakondades. 
 
2009. a loodi mobiilse nõustamise teenus, mida katsetati 6 maakonnas. Arendatud on 
koondamistele reageerimise teenust. Katsetati tööklubiteenust, mille eesmärk on 
töövalmiduse hoidmine. 2009. a korraldati tööklubiteenust noortele (16–24-aastased) ja 
vanemaealistele (55 kuni vanaduspensioniiga) töötutele. 
 
Loodud on ettevõtluse alustamise terviklik teenustepakett, mis hõlmab lisaks ettevõtluse 
alustamise toetusele ka nõustamist, mentorklubisid ja erialast täiendkoolitust. 
 
Tööturukoolituse paindlikumaks osutamiseks on 2009. a kasutusele võetud koolituskaart, mille 
raames saavad vajadusel täiendkoolitust töötud ja koondamisteate saanud töötajad. 2009. a 
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muutsime tööturuteenuste ja -toetuste seadust, võimaldades tööturukoolitusel osalemist 
jätkata ka neil isikutel, kes koolituse toimumise ajal on tööle saanud. 
 
2009. a alustation Töötukassa alustanud kaasaegse töövahendusportaali loomisega, mis 
valmib 2010. a I poolaastal. 
 
1.1.2. Tööjõu mobiilsuse edendamine ning parem rakendamine 
Tööjõu geograafilise (siseriikliku) mobiilsuse arendamise esmane eesmärk on saada analüüsi 
abil olukorrast tervikpilt – millised on erinevad takistused, kuidas oleks otstarbekas valdkonda 
edendada, milliste ressursside arvelt on tegevused võimalikud jne.  
Kõrge tööpuuduse perioodil ei ole siseriiklikku mobiilsuse arendamiseks vajaminevat analüüsi 
tehtud, kuna prioriteediks on olnud kriisiaja meetmete arendamine. 
2010. a koostatakse lähteülesanne ning 2011. a viiakse läbi uuring, mille tulemused on 
aluseks siseriikliku mobiilsuse arendamise meetmete kavandamisel. 
 
1.1.3. Töötukassa kõrge haldussuutlikkus tööturumeetmete osutamisel 
2009. a ühendasime Tööturuameti ja Töötukassa. Alates 1. maist pakub Eestis nii aktiivseid 
kui passiivseid tööturumeetmeid Töötukassa. Töötukassa haldussuutlikkuse tõstmiseks viidi 
läbi töötajate koolitused vastavalt ESF programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise 
suurendamine 2007–2009“ koolitusplaanile. Koolitused toetasid eelkõige teenuste 
osutamiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamist.  
 
01.05.2009 vahetus Tööturuameti likvideerimise käigus ligi 1/3 personalist, mistõttu osutus 
vajalikuks ühtsetel alustel tööeesmärkide ja informatsiooni viimine Töötukassa töötajateni. 
Selleks korraldati Töötukassas infopäevad kokku 300 töötajale. Lisaks viidi läbi 
klienditeeninduskoolitus 192 klienditeenindajale ja juhtumipõhise võrgustiku koolitus 35 
juhtumikorraldajale.  
 
2009. a arendati välja uue infosüsteemi (EMPIS) I etapp. Vastav koolitus viidi läbi 280 
töötajale. 
 
Alustatud on mitmete e-teenuste pakkumisega, käivitatud on e-töötukassa, mille kaudu on 
alates 2009. a olnud võimalik taotleda koondamishüvitist ning näha otsuseid 
kindlustushüvitiste kohta. E-teenuste arendamine jätkub 2010. a.  
 
Infotelefoni teenuse kvaliteedi tõstmiseks käivitus 1. septembril 2009. a kaasaegse tehnikaga 
varustatud 3 töökohaga kõnekeskus.  
 
1.2.1. Töökeskkonna muutmine töötaja tervist hoidvaks 
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus (edaspidi TTOS) ning rakendusaktid reguleerivad töötaja 
ja tööandja õigusi ning kohustusi tervisliku ja ohutu töökeskkonna kujundamisel. 
Parandamaks töötervishoiu- ja tööohutusalaste õigusaktide rakendumist ning töösuhte 
osapooltele arusaadavamaks tegemist, on oluline välja selgitada probleemkohad, kus 
adressaatidel tekib normi igapäevasel rakendamisel kõige enam probleeme normist 
arusaamisel. Korraldatud on viis töörühma seminari, valminud on ekspertiisi lähteülesanne 
kavand ja hange on ettevalmistamisel. Ekspertiisi läbiviimiseks vajalikud õigusaktid on 
osaliselt tõlgitud, tegevus lõpetatakse jaanuaris 2010 ning hankemenetlusega alustatakse 
jaanuaris 2010. Ekspertiisi läbiviimist koordineeritakse 2010. aastal, kui on hankemenetluse 
tulemusena selgunud ekspertiisi läbiviija(d). 
 
Vene keelt kõnelevad tööandjad ja töötajad ei ole tihti teadlikud töötervishoiu- ja 
tööohutusalastest nõuetest ning töösuhte osapoolte õigustest ja kohustustest ohutu 
töökeskkonna loomisel. Seetõttu on nüüdseks vene keelde tõlgitud kaheksa 
töökeskkonnaalast õigusakti. Info edastamiseks huvigruppidele (sh koolitajad ja 
Tööinspektsioon) on kasutatud e-posti teel teavitamist. Samuti on tõlked kättesaadavad 
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Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Koostati ja tõlgiti vene keelde „Tööohutuse teatmik 
alaealistele. Kõigest, mida pead teadma enne tööle asumist”. Teatmiku koostamisel lähtuti 
Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuuri juhendmaterjalidest.  
 
Töökeskkonna parandamiseks ja töökohal töötervishoiualase ennetustegevuse efektiivsemast 
korraldamiseks viidi läbi teavituskampaania töötervishoiu- ja töökeskkonnateemalises 
väljaandes Eesti Töötervishoid (2009. aastal ilmus 4 numbrit). Ajakirja esimeses numbris 
(1/2009) tutvustati riskide hindamise vajalikkust, töökeskkonna ohutegureid ja nende 
hindamist, riskide maandamist, hea tava näiteid ning ohutu tööelu tarkvara. Teises numbris 
(2/2009) keskenduti töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele ehituses ning ohutu tööelu tarkvara 
teavituskampaaniale. Kolmandas numbris (3/2009) anti ülevaade alaealistele lubatud ja 
keelatud töödest ning tutvustati ohutu tööelu tarkvara. Neljandas numbris (4/2009) tutvustati 
töötervishoiu ja tööohutuse strateegiat aastateks 2009–2014 ning ohutu tööelu tarkvara.  
 
Elektroonilise riskihindamise töövahendite kasutusvõimaluste tutvustamiseks toimusid ohutu 
tööelu tarkvara koolitused Tallinnas (28.09, 18.11, 19.11, 20.11, 23.11 ja 24.11), Tartus (26.11 
ja 27.11) ja Pärnus (07.12 ja 08.12). Kokku toimus 10 ühepäevast praktilist koolitust 154 
osalejaga. 
 
Läbi on viidud töötervishoiu ja tööohutuse seaduse probleemide kaardistamise uuring ning 
läbiviimisel on töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjatele kaasnevate kulude 
analüüs. Tegevus lõpetatakse veebruaris 2010. 
 
1.2.2. Töösuhete selguse ja turvalise paindlikkuse suurendamine 
17.12.2008 võeti vastu uus töölepingu seadus, mis jõustus 01.07.2009. Uus seadus lähtub 
turvalise paindlikkuse (flexicurity) põhimõttest, viib Eesti tööõiguse kooskõlla eraõiguslike 
printsiipidega ja muudab õigusruumi selgemaks. Mitu seni kehtinud seadust asendusid ühe 
tervikliku õigusaktiga, võimaldades tööandjal ja töötajal lihtsamalt aru saada, millised on 
nende õigused ja kohustused. Töölepingu seaduse terminoloogia on viidud kooskõlla 
lepinguõiguse (võlaõigusseadus) terminoloogiaga, mistõttu muutuvad põhimõtted kogu 
õigussüsteemis ühtsemaks. Kaotatud on tööõiguse formaalsed sätted ja vähendatud 
halduskoormust. Uus seadus soosib töötaja ja tööandja partnerlussuhet ning suunab pooli 
rohkem omavahelisi kokkuleppeid sõlmima. Töötati välja töölepingu seaduse käsiraamat, mis 
on elektrooniliselt kättesaadav ja allalaetav Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.  
 
Tööelu programmist töötati välja seminarimaterjalid ja korraldati töölepingu seadust 
tutvustavad seminarid. Seminarid toimusid 28.04 Tallinnas, 20.–28.05 Tallinnas, Paides, 
Räpinas, Jõhvis, Viljandis ja Pärnus, 04.–06.11 Rakveres, Tartus ja Võrus, 10.12 Rakveres, 
11.12 Saaremaal ja 17.12 Tallinnas. Seminaril osalejate arv kokku on üle 1500 inimese.  
 
Tööõiguse ümberkujundamise käigus uuendati ka sotsiaalkindlustussüsteemi. Tõsteti 
töötuskindlustushüvitise suurust ja laiendati töötuskindlustushüvitise saajate ringi. Nimetatud 
muudatused jõustuvad 2013. aasta 1. jaanuaril.  
 
Kollektiivlepingute andmekogu uuendamiseks (hetkel on kasutusel Lotus Notesi põhine 
andmekogu) on hankemenetlus läbi viidud ja edukas pakkuja välja valitud. Andmekogu 
tehnilise lahenduse keerukuse ja hankemenetluse ajamahukuse tõttu alustatakse andmekogu 
uuendamisega 2010. aasta I kvartalis.   
 
Lähtuvalt Euroopa Liidu tasandil toimuva sotsiaaldialoogi kõrgest tasemest eksisteerivad 
sotsiaalpartnerite vahel reguleerimist vajavates küsimustes kokkulepped, millele ei järgne 
Euroopa Liidu institutsioonide seadusandlikku tegevust, kuid mille täitmine on liidu 
liikmesriikides kohustuslik. Selliseid kokkuleppeid nimetatakse raamkokkulepeteks. Kuna 
raamkokkulepped on võõrkeelsed, on nende rakendamine Eesti töötajate ja tööandjate 
esindusorganisatsioonide poolt takistatud, mistõttu on oluline raamkokkulepete tõlkimine ja 
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tutvustamine, tõstes Eesti sotsiaalpartnerite teadlikkust nimetatud kokkulepetest ning 
parandades seeläbi nende rakendamise praktikat ja tööelu kvaliteeti. 
 
EL tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped on tõlgitud ja antakse jaanuaris 2010 välja 
kogumikuna „Euroopa Liidu tasandi sotsiaalpartnerite raamkokkulepped“ (tiraaž 500 
eksemplari).  
 
1.2.3. Töösuhte poolte tööeluga rahulolu suurendamine 
Turvalisuse paindlikkuse rakendumine igapäevases tööelus eeldab tööturu osapoolte kõrget 
teadlikkust erinevatest, muutunud tööturuolude vajadustele sobivatest töösuhete kujundamise 
võimalustest. Et soodustada töösuhete paindlikku kujunemist ja kaitstust, on vajalik tõsta 
tööturupoolte teadlikkust erinevatest turvalise paindlikkuse kasutamise võimalustest ja 
viisidest töösuhetes, sh erinevatest tööturumeetmetest. 
 
1.2.4. Tööinspektsiooni haldussuutlikkuse tõstmine 
Eestis on tööelu kvaliteedi (hõlmab nii töösuhteid kui töökeskkonda) parandamisele suunatud 
poliitika rakendajaks Tööinspektsioon. 2008. a toimunud struktuurireformi eesmärgiks oli 
ühtlustada Tööinspektsiooni tegevusi ja suurendada toimingute efektiivsust. Täiendavalt on 
tööelu kvaliteedi parandamiseks ja hea klienditeeninduse tagamiseks välja töötatud rida 
arendustegevusi (infotelefon, e-inspektsioon jne), mis vajavad jätkusuutlikku rakendamist.  
 
Uue töölepingu seaduse rakendumisega kaasnevate töösuhete järelevalve põhimõtete 
rakendamine ning suurenenud vajadus töösuhete osapoolte nõustamistegevuse järele nõuab 
inspektorite teadmiste ja oskuste olulist täiendamist ning infotehnoloogiliste rakenduste 
uuendamist. Analüüsime pidevalt erinevate järelevalvemeetodite kuluefektiivsust ning 
lähtuvalt riskihinnangutest keskendume tulemuslikumatele järelevalvemeetoditele. Oleme 
viinud oma fookuse kohustuslike dokumentide olemasolu kontrollimiselt tegeliku 
töökeskkonna kontrollimisele ja tööelu poolte nõustamisele. Tööinspektsiooni arengu 
jätkumine eeldab organisatsiooni arendustegevuste jätkumist. Saavutamaks tööelu kvaliteedi 
paranemist ja sellest tulenevat töötajate tootlikkuse kasvu panustame Tööinspektsiooni 
halduse ja tegevuste ajakohastamisse. 
 
1.3.1. Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi (European Treaty Series No 48, edaspidi 
ETS nr 48) miinimumstandardi tagamine 
Euroopa Nõukogule esitati sotsiaalkindlustuskoodeksi täitmise aruanne ning parandatud ja 
täiendatud sotsiaalharta täitmise aruanne.  
 
Osaleti Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 883/2004 ja selle rakendusmääruse 
väljatöötamisel, mis toob muu hulgas kaasa 1. maist 2010. a liikmesriikide vahel 
elektroonilisele andmevahetusele ülemineku.  
 
Toimus kolm läbirääkimiste vooru Eesti ja Vene Föderatsiooni vahelise uue 
pensionikindlustuse lepingu ettevalmistamiseks. Kehtiv leping lõpeb hiljemalt 2011. a 
oktoobris. Läbirääkimised jätkuvad 2010. a alguses.  
 
Aserbaidžaanile ja Gruusiale tehti ettepanek pensionikindlustuse lepingu sõlmimiseks. 
Gruusia esindajaga toimus kahepäevane kohtumine Tallinnas. Lepiti kokku läbirääkimiste ajad 
kohtumiseks 2010. aastal Moldova ja Austraalia esindajatega.  
 
1.3.2. Pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine 
Majandussurutise tõttu täiendati riigi 2009. a lisaeelarve ja sellega seonduvate seaduste 
muutmise seadusega pensionite indekseerimise aluseid, mille tulemusena küll pensionid 
1. aprillist tõusid, kuid neid indekseeriti arvutuslikust madalama indeksiga (pensionid tõusid 
13% asemel 5%). Indeksi tasaarveldus tehakse hiljemalt viie aasta jooksul.  
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1. veebruarist muudeti pensionide jt riiklike hüvitiste ja toetuste väljamaksmise korda. Riiklikud 
hüvitised ja toetused makstakse eelkõige panga kaudu, riigi kulul kojukanne toimub vaid 
seaduses ettenähtud erandjuhtudel.  
 
2.1.1. Hoolekandeteenuste (sh eluasemeteenuse) arendamine ja rakendamine 
eakatele, puudega inimestele ja teistele sihtgruppidele 
Tagasime plaanitud ulatuses varjupaigataotlejate vastuvõtu ja psüühilise erivajadusega 
inimeste erihoolekandeteenused ning rehabilitatsiooniteenus muudeti paindlikumaks. ESF 
prioriteetse suuna „Tööle saamist toetavate hoolekandemeetmete“ kaudu toetasime 
hoolekandeteenuste pakkumist ning viisime läbi täiendkoolituse plaanitud mahus. 
Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri (STAR) kasutajaid koolitati 2000 asemel 1309, 
kuna kohustuslikuna rakendub STAR 2010. aastal ainult osaliselt.  
 
2.1.2. Vajadustepõhise sotsiaalabi rakendamine 
Käivitasime Astangu Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuse. Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskus viis läbi koolitused plaanitud mahus. Astangu Puudealase 
Teabe ja Abivahendite Keskuses nõustati 1000 inimese asemel 499 inimest. Puudu jäänud 
500 inimest plaanitakse nõustada 2010. aastal, võttes kasutusse täiendavaid 
nõustamisvorme. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus koostas rehabilitatsiooniplaane ja 
osutas rehabilitatsiooniteenust plaanitust väiksemas mahus eelarvevõimaluste piiratuse tõttu, 
samuti suunati avatud tööturule plaanitust vähem inimesi tööturu olukorra keerulisemaks 
muutumise tõttu. 
 
Kasvatajate täiendkoolitus ja PRIDE-koolitus viidi läbi plaanitud mahus. Sõlmiti kokkulepped 
kohalike omavalitsustega riiklike lastekodude üleandmiseks pärast uute peremajade 
valmimist. Tagati asenduskoduteenus kõigile vanemliku hoolitsuseta lastele. Tagati puudega 
laste rehabilitatsiooniteenus ning kaotati 10 ja 20 tunni piirangud spetsialistipõhise konkreetse 
teenuse osutamisel  
 
3.2.1.  Eelduste loomine reproduktiivtervise ja imikute tervise paranemiseks 
Eesti Haigekassa ja TAI rahastamisel viidi ellu projekt „Noorte reproduktiivtervisealane 
nõustamine ja seksuaalsel teel levivate infektsioonide ennetamine“, mille raames pakutakse 
kuni 24-aastastele mõlemast soost noortele 19 noorte nõustamiskeskuses/kabinetis üle 
Eesti tasuta individuaalset nõustamist ja loenguid seksuaalhariduse vallas. Eesti Haigekassa 
rahastamisel viidi ellu projekt „Noorte seksuaaltervisealane nõustamine Internetis“. Amor 
Internetinõustamine on Eesti Seksuaaltervise Liidu (ESTL) seksuaal- ja 
reproduktiivtervisealane infolehekülg. Anonüümne interneti teel nõu küsimise võimalus on 
mõeldud eelkõige kuni 24-aastastele noortele ning kirjadele vastab 42 oma ala spetsialisti.  
 
TAI andis välja seksuaalkasvatuse õpetajaraamatu vene keeles, viis läbi 2 venekeelset 
koolitust ning avaldas mitu eesti- ja venekeelset trükist. Töötavad infoportaalid hiv.ee ja 
terviseinfo.ee ning lisaks vastatakse portaali hiv.ee kaudu esitatavatele küsimustele. Juulist 
oktoobrini korrati 2008. a välja töötatud HIV-teavituskampaaniat „Sinuga seda ei juhtu?“.  
 
HIV-positiivsetele rasedatele sündinud laste jaoks jagatakse imiku toitesegu kolmes suuremas 
haiglas: Lääne-Tallinna Keskhaigla, Ida-Viru Keskhaigla, Narva Haigla. 
 
3.2.2.  Eelkooliealiste laste tervise ja arengu jälgimise parandamine 
Koolitus „Vigastuste ennetamine ja turvalisuse edendamine koolieelses lasteasutuses“ on 
välja töötatud ning kaks 16-tunnist koolitust läbi viidud. 
 
2008. a ideekonkursile „Tervis ja turvalisus lasteaia õppe- ja kasvatustöös“ esitatud töödest 
tehti valik ja koostati internetimaterjal „Näiteid Eesti lasteaedade tervisealasest õppe- ja 
kasvatustööst“, kus teemadena on käsitletud ohtude ennetamist ja turvalisust, kehalise 
aktiivsuse edendamist, laste vaimse tervise hoidmist, sotsiaalsete oskuste kujundamist, 
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meeleelundite tervist, liikluskasvatust jm. Materjal toetab koolieelsete lasteasutuste personali 
uue õppekava valdkonna „Mina ja keskkond“ alavaldkonna „Tervis ja ohutus“ eesmärkide 
püstitamisel, tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel.  
 
Trükis „Lapse rühi kujundamine“ on abiks kõigile lastega tegelevatele täiskasvanutele, et 
õigeaegselt märgata laste rühiga seotud kõrvalekaldeid ja aidata oma igapäevase tegevusega 
kaasa õige rühi kujunemisele.  
 
Toimus koolituse „Laste ja personali tervise edendamine koolieelses lasteasutuses“ 
täiendamine. Tartus viidi läbi eestikeelne ja Tallinnas venekeelne 24-tunnine koolitus, kus oli 
kokku 59 osalejat 45 erinevast asutusest. 
 
3.2.3.  Kooliealistele lastele ja noortele pakutavate tervishoiuteenuste ja ennetustöö 
tõhustamine 
Viidi läbi koolitused pere- ja kooliõdedele immuniseerimise alal. Partneriks oli Lääne-Tallinna 
Keskhaigla, kes viis 90 tervishoiutöötajale läbi 2-päevased immuniseerimisalased kursused. 
Koolitus „Nõustamiskoolitus kooliõdedele“ toimus 2 korda Tallinnas ja 1 kord Tartus; kokku 
osales 56 nimest 33 asutusest.   
 
Töötati välja koolitusprogramm „Tervisedenduse baaskoolitus koolidele“. Viidi läbi kolm 16-
tunnist koolitust Tallinnas. Kokku koolitati 64 inimest 48 koolist. 
  
Haridusasutuste tervisedendustööd koordineeriti maakondlikul ja kohalikul tasandil. 
Lasteaedade töö koordineerimine paikkonnas algas 2009. aastast ja 18 paikkonnas 
nõustasid/juhendasid koordinaatorid 202 koolieelset lasteasutust. Jätkus koolide nõustamine: 
17 paikkonnas nõustasid/juhendasid koordinaatorid 160 kooli. 
  
4.1.1. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja süvalaiendamise koordineerimine 
Ilmus infomaterjal isade õigustest (kalender), toimus isade konverents. Valmis soolise 
võrdõiguslikkuse monitooring (tulemused publitseeritakse 2010). Alustati soolise 
võrdõiguslikkuse konsultantide koolitamist (jätkub ka 2010). Tööalane soolise 
võrdõiguslikkuse võrgustik on kohtunud. Teavitustegevused on toimunud (loengud-
koolitused), tööandjate-töötajate koolitused toimuvad 2010. Algas mahukas palgalõhe uuring, 
mille tulemused ja poliitikasoovitused avalikustatakse 2011. 
 
4.1.2. Lähisuhtevägivalla ennetamise ja tõkestamise arengukava elluviimine 
HMNi kaudu toetati naiste varjupaiku ja Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu naistevastase 
vägivalla ohvrite abitelefoni.  
 
Sotsiaalministeeriumi arengukava heakskiitmine peatati, Justiitsministeeriumi koordineerimisel 
alustati VV „Vägivalla vastu võitlemise arengukava aastateks 2010–2014“ koostamist, millega 
seonduv meediakajastus suurendas ka elanikkonna teadlikkust. 
 
Infot naistevastase ja perevägivalla kohta (st teadlikkuse tõstmine) levitati 2009. a peamiselt 
rahvusvahelise projekti „Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna õpetajad vägivalla vastu – HEVI 
2008–2010“ kaudu erinevatel üritustel (nt koolitus varjupaikade töötajatele aprillis 2009, 
tervise päev 2009 Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis, rahvusvaheline nädal Tallinna Tervishoiu 
Kõrgkoolis, loengud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis). 
 
4.1.3. „Inimkaubanduse vastu võitlemise arengukava 2006–2009“ rakendamine 
Kõik planeeritud tegevused on läbi viidud. Pakuti infotelefoniteenust, abistati ohvreid 
(varjupaigad ja rehabilitatsiooniteenus), korraldati koolitusi ja loenguid. 
 
4.2.1. Puudega inimeste sotsiaalse kaasatuse ja õiguste kaitse tagamine 
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Abivahendid puudega inimestele, invaspordi rahastamine ja teenuste osutamine tagati 
plaanitud mahus. Koostati Euroopa Liidu vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse aasta 2010 
strateegia, mille Euroopa Komisjon heaks kiitis. Kaasajastati sotsiaalse kaitse ja kaasatuse 
aruannet 2008–2010, täpsustades majanduskriisi mõjust tulenevalt muutunud 
sotsiaalmajandusliku olukorra kirjeldust ja kasutuselevõetavaid meetmeid.  
 
5.1.1. Rahvastiku kehalise aktiivsuse suurendamine 
Rahvastiku kehalise aktiivsuse alase teadlikkuse tõstmiseks viidi läbi erinevaid koolitusi ning 
anti välja õppe- ja metoodilisi materjale.  
 
5.1.2. Rahvastiku toitumisharjumuste parandamine  
Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia raames 2009. aastaks 
planeeritud tegevused viidi ellu. Rahvastiku toitumisharjumuste parandamiseks viidi läbi 
toitumisele suunatud üleriigilised teavituskampaaniaid. Koostati uusi ja täiendati 
olemasolevaid toitumissoovitusi erinevatele sihtrühmadele. Viidi läbi mitmeid toitumisega 
seotud uuringuid ja arendati edasi andmekogusid. 
 
Paikkondliku suutlikkuse tagamiseks toetati maakondade tervisenõukogude ja paikkondliku 
tervisedendustegevuse supervisiooni, tervisetubade tegevust ning tervist edendavate 
võrgustike arendamist. 
 
5.1.3. Eesti elanikkonna riskikäitumise vähendamine 
Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku strateegia raames 2009. aastaks 
planeeritud elanikkonna riskikäitumise vähendamise tegevused viidi ellu. Koostati tubaka 
tarbimise ennetamisele suunatud teabe- ja õppematerjalid. Viidi läbi suitsetamisest loobumise 
nõustajate koolitus- ja infopäevi. Edukalt on läinud suitsetamisest loobumise 
nõustamisteenuse edasiarendamine. 
 
Riikliku vähistrateegia raames 2009. aastaks planeeritud tegevused on ellu viidud. 
 
Tõsteti inimeste teadlikkust tubaka tarbimise kahjulikkusest ja alkoholi liigtarvitamisega 
kaasnevatest ohtudest. Tehti teavitustööd tervislikuma toiduvaliku ja ohutu toiduvalmistamise 
kohta. Korraldati vähistrateegia emakakaelavähi ja rinnavähi skriiningud. Tööd alustas 
2 mammograafiabussi, mis oluliselt aitavad parandada teenuse kättesaadavust. Jätkuvalt 
hoitakse töös vähihaigete nõuandetelefoni ja interneti toetuskeskkonda. Koolitati välja 98 uut 
tugiisikut vähihaigete toetuseks. Tõusnud on vähihaigete koduse toetusravi teenuse kvaliteet. 
Vähiravi kvaliteedi komisjon töötas välja alusdokumendi „Vähiravi kvaliteedi kriteeriumitest“. 
 
Viidi ellu narkomaania ennetamise riikliku strateegia 2009. aasta rakendusplaan. Strateegia 
tegevuste elluviimise eesmärk on narkootikumide tarbimise ennetamine, ravi- ja 
rehabilitatsioonivõimaluste arendamine, narkokaubanduse tõkestamine ning seire ja 
hindamine. Strateegia elluviimisel väheneb narkootikumide pakkumine ja nõudlus ning 
nendest tulenev kahju ühiskonnale ja üksikisikule. 
 
5.2.1. Erinevate sihtrühmade teadlikkuse tõstmine elu-, töö- ja õpikeskkonnast 
lähtuvatest terviseriskidest ja nende maandamise meetmetest  
ELi õigusaktid kemikaaliohutuse ja kosmeetika valdkonnas on tähtaegselt üle võetud. Olemas 
on biotsiidide tootmist, kasutamist ja turustamist reguleeriv Eesti õigusruum ning see on 
kooskõlas ELi asjakohaste õigusaktidega. Eesti keskkonnatervise ja kemikaaliohutuse 
analüüsimaterjalid on avalikustatud, järeldused tehtud ja tegevused kavandatud. Hea 
laboritava kontrollasutuse ülesanded on täidetud. Veeseaduse muudatus on avaldatud, 
joogivee valdkonnas väljastatavate lubade süsteem on korrastatud. Muudatuse rakendamise 
järel on pikaajaliseks tulemuseks elanike varustatuse paranemine nõuetele vastava 
joogiveega. 
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5.2.2. Riikliku valmisoleku tõstmine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks, 
epideemiateks ja pandeemiateks 
Epideemiateks (pandeemiateks) valmisoleku plaanid ja juhised on välja töötatud või 
uuendatud. Epideemiaravimite ja meditsiinivahendite tegevusvaru sortiment ja kogused on 
hinnatud ja täiendatud. 
 
5.2.3. Mürgistusteabekeskuse väljaarendamine selliselt, et mürgistuste korral oleks 
operatiivne nõustamine elanikkonnale ja meditsiinipersonalile kättesaadav 
Mürgistusteabekeskus vastab kõikidele ägeda mürgistusega seotud kõnedele tööpäeviti 9.00–
17.00 – infotelefon 16662, välismaalt helistades +372 626 9390. Teenindatakse nii 
elanikkonda, tervishoiutöötajaid kui ka operatiivteenistusi. 
 
Mürgistusteabekeskuse arenduse pikaajaliseks eesmärgiks on hakata pakkuma 
ööpäevaringset telefoninõustamist mürgistusjuhtumite või mürgistuskahtluse korral nii 
elanikkonnale kui ka meditsiinipersonalile. Euroopa teiste riikide kogemused on näidanud, et 
sellise pädeva operatiivse nõustamisteenuse pakkumine on toonud kaasa olulise 
mürgistusjuhtumite vähenemise ning mürgistusravi kvaliteet on tõusnud. 
 
5.3.1. Inimeste teadlikkuse suurendamine tervisest ja tervishoiusüsteemis 
Toetati Eesti Patsientide Esindusühingu tegevust patsientide õiguste eest seismisel. Viidi läbi 
iga-aastane patsientide rahulolu uuring. Tagati tervishoiuteenuste kvaliteedi ekspertkomisjoni 
korrektne toimimine patsientide kaebuste lahendamiseks. Komisjon andis eksperthinnangu 
105 kaebusele, millest juhul hinnati tervishoiutöötaja tegevus raviveaks. Kehtestati 
mootorsõidukijuhi, trammijuhi ja juhtimisõiguse taotleja tervisenõuded, eelneva ja perioodilise 
tervisekontrolli tingimused ja kord ning tervisetõendite vormid ning joobeseisundi hindamise 
nõuded üldise liiklusohutuse tagamiseks. Töötati välja põhimõtted ohjeldusmeetmete 
rakendamise ja omandiõiguse piiramise täpsemaks reguleerimiseks psühhiaatrilise abi 
osutamisel.  
 
5.3.2. Esmatasandi tervishoiuteenuste, kiirabi ja hooldusravi arendamine ning aktiivravi 
haiglavõrgu optimeerimine 
Töötati välja ja kehtestati õigusmuudatused pereõdede pädevuse enamaks rakendamiseks 
perearsti meeskonnas ning nende tegevuste ja vastutuse täpsustamiseks esmatasandi 
arengukava rakendamisel. Töötati välja haiglavõrgu arengukava uuendamise põhimõtted ja 
edastati huvigruppidele kooskõlastamiseks. Valmis ERF meetmest „Kesk- ja piirkondlike 
haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ rahastatud SA PERH X-korpuse ehitus. Sama meetme 
investeeringute kavasse lisati SA Ida-Viru Keskhaigla projekt. VV valmistas ette ja kinnitas 
investeeringute kava ERF meetme „Õendus- ja hooldusteenuste arendamine“ rakendamiseks.  
 
5.3.3. Tervishoiu rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine 
Korrastati töövõimetushüvitiste maksmise korda suurendades patsiendi ja tööandja vastutust 
vastavalt 1.–3. ning 4.–8. haiguspäeva eest tagamaks ravikindlustuse rahalist jätkusuutlikkust. 
Tagati vältimatu abi kättesaadavus kõigile ravikindlustamata isikutele. 
 

Tegevuskavas planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata  
 
Mitmed tegevused on ellu viidud osaliselt või algselt planeeritust väiksemas mahus. 
Asjakohane info on esitatud eespool vastavate tegevuste juures. 
  
Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni arendamisest 
 
2009. aastal viis Sotsiaalministeerium läbi kolm olulisemat organisatsioonireformi: Töötukassa 
ja Tööturuameti ühendamine, Terviseameti moodustamine ja rahvastikupoliitika ülesannete 
ülevõtmine.  
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Vastavalt töölepinguseaduse läbirääkimiste tulemustele sotsiaalpartneritega liitusid alates 
1. maist 2009 Tööturuamet ja Töötukassa. Nii aktiivsete kui passiivsete tööturumeetmete 
pakkumine kodanikele toimub nüüd ühtse avalik-õigusliku organisatsiooni kaudu, mille 
juhtimises osalevad riik ja sotsiaalpartnerid. Samuti võimaldab see hoida töötutega töötavate 
konsultantide palgataset konkurentsivõimelisel tasemel. 
 
01.01.2010 alustas tegevust Terviseamet. Terviseametisse koondati 
Tervisekaitseinspektsioon, Kemikaalide Teabekeskus, Tervishoiuamet ja Ravimiameti 
meditsiiniseadmete osakond. Terviseameti moodustamise eesmärk oli kaotada 
asutustevahelised kattuvused ja luua ühtne juhtiv asutus tervisepoliitika rakendamiseks. Ühtse 
asutuse moodustamine võimaldas dubleerimise kaotamisega paremini lahendada ka 
2009. aasta jooksul tehtud täiendavad eelarvevähendused. 
 
Sotsiaalministeerium võttis 2009. aastal üle minister Urve Palo büroo rahvastikupoliitikaga 
seotud ülesanded ja viis need ellu. 2009. aastal lisandus seniste minister Urve Palo 
ülesannetest sotsiaalministeeriumile veel rahvastikupoliitika. 2010. aasta alguses moodustati 
pikaajaliselt ministeeriumi pädevuses olnud laste õiguste poliitika valdkonnale perepoliitika 
meeskonna ja rahvastikupoliitika ametnike liitmisega laste ja perede osakond, mille 
esimesteks suurteks töödeks on laste- ja perepoliitika arengukava ning uue 
lastekaitseseaduse koostamine.  
 

Hinnang 2009. aasta tegevuskava elluviimisele 
 
Sotsiaalministeerium on valdavalt suutnud oma tegevuskavas planeeritud tegevused ellu viia. 
Maastrichti eelarvetasakaalu kriteerium täitmine majanduslanguse tingimustes on tähendanud 
mitme, eriti perepoliitikas algselt planeeritud algatuse edasilükkamist. Kuigi meetmete 
elluviimisel on suures osas edu saavutatud, on mitmed eesmärgid jäänud siiski 
kättesaamatuks. Neist kõige olulisemana on langenud tööga hõivatus. Ka sooline 
võrdõiguslikkus on valdkond, milles ühiskonnas pole näha selget olukorra paranemise trendi. 
Tervisenäitajad reageerivad küll pika viivitusega, kuid üldjoontes on trendid positiivsed. 
Horisondi taga paistavad ka sellised pikaajalisemad probleemid nagu tervishoiu rahastamise 
jätkusuutlikkus, tööealise elanikkonna osakaalu vähenemine ja uued terviseohud 
(ülekaalulisus, vaimse tervise probleemid). Lähiaastatel on lisaks tööhõivele kõige raskem 
toimetulek laste vaesuse kasvamise ohtudega. 
 

 

Lisa: tegelikud tulud ja kulud 
Esitatakse tegelike (tulemiaruandele vastavate) tulude ja kulude andmed jaotatuna 
tegevusvaldkondadele, strateegilistele eesmärkidele ja meetmetele saldoandmike 
infosüsteemis (https://saldo.fin.ee/). (Rahandusministeeriumile saadetakse andmed 
meetmeandmikena, täiendavalt neid ei saadeta.)  
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III osa: ASUTUSE JUHI HINNANG SISEKONTROLLISÜSTEEMI KOHTA JA ÜLEVAADE 
RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE TEGEVUSEST SISEAUDITI 
KORRALDAMISEL 
 

 

1. Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 

Ministrina hindan Sotsiaalministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala 
sisekontrollisüsteemi tõhusaks. Sotsiaalministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala 
sisekontrollisüsteemi rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja rahvusvaheliselt 
üldtunnustatud standardeid. Täiendamist vajab varade inventeerimise korraldus, kus tuleb üle 
vaadata inventuuride korraldamise protsess ja vastutajad, et tagada inventuuride 
tähtaegadest kinnipidamine ja korrektne inventuuritulemuste vormistamine. Samuti tuleb 
jälgida, et organisatoorsete ja/või protsesside muudatuste tegemisel oleks endiselt tagatud 
sisekontrollisüsteemi tõhusus. Erilist tähelepanu tuleb pöörata just tugiteenuste 
tsentraliseerimisele ja valitsemisala tugifunktsioonide ületoomisele ministeeriumisse.  

Hinnang sisekontrollisüsteemile põhineb muu hulgas siseauditi ja väliste hindajate (sh 
Rahandusministeeriumi, Riigikontrolli ja Euroopa Komisjoni) auditiaruannetes esitatud 
informatsioonil ja riskide hindamise tulemustel. 
 
Auditite tulemusena tehtud märkusi ja ettepanekuid arvestatakse ministeeriumi ja tema 
allasutuste töö korraldamisel. 

 

2. Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest siseauditi korraldamisel 
 
Ministrina kinnitan, et Sotsiaalministeeriumi siseaudiitoritele on tagatud tööks vajalikud 
tingimused, ligipääs tööks vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse 
ülejäänud tööst.  
 
Sotsiaalministeeriumis ning valitsemis- ja haldusalaasutustes viidi aruandeperioodil läbi 
riskide hindamine ainult osaliselt – mõningates valitsemisala asutustes ning Euroopa Liidu 
struktuuritoetuste rakendusskeemi osas. Ministeeriumi ja valitsemisala struktuuriüksustes, kus 
ei viidud aruandeperioodil läbi riskide hindamist, toetuti osaliselt tegevuste planeerimisel 
eelmise aasta riskide hindamiste tulemustele. 
Ministeeriumi siseauditi üksus on riskide hindamise protsessis eestvedaja. Oma tegevuste 
planeerimisel kasutab siseauditi üksus auditiuniversumi ja riskidepõhist lähenemist. 
 
Sotsiaalministeeriumi siseauditiüksuse tegevus peab olema olulises osas rahvusvaheliste 
siseauditi standarditega vastavuses 2011. aastaks, mille kinnitamiseks viiakse 2010. aastal 
läbi siseauditi funktsiooni kvaliteedi hindamine. 
 
Ministrina hindan ministeeriumi ja valitsemisala siseauditi funktsiooni heaks. 
 
Peamiseks siseauditi funktsiooni antavaks lisandväärtuseks pean ministeeriumi ja 
valitsemisala asutuste juhtimis- ja kontrollisüsteemide kindluse parandamisest saadavat 
lisandväärtust. Samuti pean oluliseks probleemide võimalikult varajast tuvastamist ning nende 
lahendamisele kaasaitamist viisil, mis aitab säästa ministeeriumi ja valitsemisala asutuste 
kasutuses olevaid ressursse.  
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IV osa: ÜLEVAADE RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE VALITSEMISALAS VÕI 
VALITSEVA MÕJU ALL OLEVATE ÄRIÜHINGUTE, AVALIK-ÕIGUSLIKE JURIIDILISTE 
ISIKUTE, SIHTASUTUSTE, MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA MUUDE ISIKUTE KOHTA 
 

 

Äriühingud 
 

AS Hoolekandeteenused 
 
Sotsiaalministeerium on ASi Hoolekandeteenused ainuaktsionär. Valitsuse loodud V/E Medis 
reorganiseeriti riiklikuks aktsiaseltsiks 01.06.1994. aastal. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 
2007. a korralduse nr 125 alusel reorganiseeriti AS Medis 2007. aastal uute tegevusaladega 
äriühinguks AS Hoolekandeteenus. Eesmärk oli kujundada aktsiaselts 100%-liselt riigile 
kuuluvaks tsentraalseks psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste pakkujaks, 
millel on lisaks teenuste osutamise ja arendamise funktsioonile ka kinnistute (hooldekodud) 
haldamise ja kaasajastamise kohustus. Aktsiaseltsi kaudu realiseerib riik „Riiklike 
erihoolekandeasutuste ja -teenuste reorganiseerimise kava”. 

2009. aasta tegevuse peamine eesmärk oli teenuste kvaliteedi parandamine, asutuste 
vastavusse viimine tegevusloa nõuetega ning Euroopa struktuurfondi vahenditest 
finantseeritava viie hooldekodu reorganiseerimise ettevalmistamine. Kõik nimetatud 
eesmärgid said põhiosas täidetud. 

2010. aasta alguses andis Sotsiaalministeerium ASile Hoolekandeteenused aktsiaseltsi 
aktsiakapitali suurendamiseks üle Tartu linnas Kaunase pst 81 asuva mitteeluruumi M1 ja 
mitteeluruumi M2. Lähiaastatel kavandab AS Hoolekandeteenused Tartu linnas ja selle 
lähiümbruses välja arendada päevahoiu- ja intervallteenuse pakkumise psüühiliste 
erivajadustega inimestele. Üleantavad korteriomandid moodustavad terviku juba ASi 
Hoolkandeteenused omandis oleva kahe korteriga Mõisavahe tänaval, milles pakutakse 
toetatud elamise teenust. Aktsiakapitali suurendamine ei kajastu 2009. a raamatupidamise 
aastaaruandes. 
 
2010. aastal algatati täiendavalt aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamiseks Tallinnas 
Merimetsa tee 1 asuva kinnistu ja sellel paiknevate hoonete ning Viljandis Näituse 2, Näituse 
2a, Näituse 2b ja Näituse 2c asuvate kinnistute üleandmine. Merimetsa tee 1 asuvale 
kinnistule on eesmärk rajada erihoolekande aktiviseerimiskeskus, mille jaoks ehitatakse 
tänapäevased tegelusmajad praeguste vanade hoonete asemele. Viljandis asuvad Näituse 2, 
2a, 2b ja 2c kinnistud antakse ASile Hoolekandeteenused kaasaegsete erihoolekandeteenuse 
kohtade väljaarendamiseks koos sinna juurde kuuluva teenusekeskkonnaga. ERDF vahendite 
abil ehitatakse ajavahemikul 2010–2013 kinnistutele peremajad vähemalt 20 kliendile. 
 

2009. aastal viidi lõpule maavalitsuste hallata olnud erihooldekodude varade üleandmine 
ASile Hoolekandeteenused. Vara anti ettevõttele üle mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali 
suurendamiseks. ASi Hoolekandeteenused aktsiakapitali suurendati 2009. aasta jooksul 
100 000 000 kroonilt 1 107 000 000 kroonile. 
 
19.05.09 andis Vabariigi Valitsus oma korraldusega ettevõtte üldkoosolekule õiguse 
suurendada 2008. aastal üleantud teise etapi hooldekodude (Aavere, Imastu, Udriku, Valkla, 
Vääna-Viti, Karula, Kodijärve, Võisiku, Koluvere ja Sõmera) vallasvara baasil ettevõtte 
aktsiakapitali 700 000 krooni võrra ning vastav kanne tehti äriregistris 22.10.09. 
 
Ettevõtte aktsiakapital seisuga 31.12.2008 oli 47 848 lihtaktsiat nimiväärtusega 1000 krooni. 
Ettevõtte aktsiakapital seisuga 31.12.2009 koosneb 100 700 lihtaktsiast nimiväärtusega 
1000 krooni. 2009. aastal emiteeriti 52 852 lihtaktsiat nimiväärtusega 52 852 000 krooni, mille 
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eest tasuti mitterahalise sissemaksena põhivarasse. Aktsiaid emiteeriti ülekursiga 
52 857 185 krooni. 31.12.2009 seisuga on ülekurss 54 731 991 krooni. 
 

Tuh kr 
Varade maht Omakapitali 

maht 
sh 2009. a 

tulem 
AS Hoolekandeteenused 228 101 185 439 21 469 
 

 

Avalik-õiguslikud juriidilised isikud 
 

Eesti Haigekassa 

Eesti Haigekassa on 2001. aastal loodud avalik-õiguslik juriidiline isik, mille eesmärk, 
ülesanded, pädevus ja tegevuse alused on sätestatud Eesti Haigekassa seaduses.  
 
Haigekassa põhiülesanne on korraldada riiklikku ravikindlustust, võimaldada kindlustatutele 
ravikindlustushüvitisi ning tagada ravikindlustusraha tõhus ja otstarbekas kasutamine. Oma 
tegevuste elluviimisel on Haigekassa Sotsiaalministeeriumi oluliseks partneriks.  
 
Haigekassa ülesanneteks on: 
• aidata kaasa ravistandardite ja ravijuhendite koostamisele; 
• motiveerida tervishoiuasutusi arendama tervishoiuteenuste kvaliteeti; 
• osaleda tervishoiu planeerimisel; 
• avaldada arvamust Haigekassa ja ravikindlustusega seonduvate õigusaktide ja 

välislepingute eelnõude kohta; 
• korraldada ravikindlustust ja Haigekassat puudutavate välislepingute täitmist; 
• pidada ravikindlustuse andmekogu; 
• anda nõu ravikindlustusega seonduvates küsimustes; 
• tegeleda tervise edendamise ja haiguste ennetamisega sotsiaalkampaaniaid läbi viies. 
 
Oma ülesannete täitmiseks teeb Haigekassa koostööd partnerite ja tööandjatega. Haigekassa 
partnerid on tervishoiuteenuste osutajad: haiglad, eriarstid, perearstid, hambaarstid ja 
apteegid, erialaseltsid ja tervishoiuteenuseosutajate ühendused, terviseedendajad, 
Sotsiaalministeerium ja teised riigiasutused. Strateegilised lepingupartnerid on haiglavõrgu 
arengukava haiglad.  
 
Haigekassa eelarve moodustub 13% sotsiaalmaksust tööjõukuludelt. Maksu kogub Maksu- ja 
Tolliamet ning see kantakse seaduse alusel Haigekassa arvele. Kogukulutustest tervishoiule 
katab Haigekassa ravikindlustusest 65%, ülejäänud tuleb inimestelt ning riigi- ja omavalitsuste 
eelarvest. 2009. aasta ravikindlustuse kulud olid 11 959 000 krooni.  
 
Eesti Haigekassat juhib 15-liikmeline nõukogu, kellest 5 esindavad tööandjaid, 5 kindlustatud 
isikuid ja 5 riigivõimu. Vastavalt seadusele juhib nõukogu sotsiaalminister, lisaks temale 
kuulus Sotsiaalministeeriumist 2009. aastal nõukogusse terviseala asekantsler Ivi Normet. 
Haigekassas on 12 keskosakonda ja 4 piirkondlikku osakonda. Aasta lõpus oli Haigekassas 
224 töötajat. 
 
2009. aastal toimunud sotsiaal-majanduslikud muutused kajastuvad ka ravikindlustatute 
struktuuris: tööpuuduse kasvust tingitult on vähenenud töötavate kindlustatute arv ja 
suurenenud riigi poolt kindlustatute arv. Kindlustatute üldarvu marginaalset vähenemist 
põhjustab pikaajaliste töötute lisandumine, kellel kindlustuskaitse katkeb, ning riigist lahkunute 
arvu kasv. 2009. aastal oli töötavaid kindlustatuid ligi 46% kindlustatute üldarvust 
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(2008. aastal 51%) ja peaaegu samapalju ehk 47% oli kindlustatutega võrdsustatud isikuid 
(2008. aastal 45%). 
 
2009. aasta oli keeruline nii Haigekassale kui kogu tervisesüsteemile. Kõige suurem 
tagasilöök oli tulude laekumises: planeeritud eelarvest laekus ainult 95,1% ehk 591 miljonit 
krooni vähem. Haigekassa tuludest moodustab 98% sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa, mida 
makstakse peamiselt töötasudelt. Eelnevatel majanduslikult headel aastatel suurenes 
sotsiaalmaks tänu palga kasvule. Keskmise palga muutus ehk selle langus 2009. aastal 
mõjutas sotsiaalmaksu laekumist negatiivses suunas. Lisaks muutus kindlustatute struktuur: 
11% vähenes nende töötajate arv, kelle sotsiaalmaksu makstakse töötasult, samas suurenes 
112% riigi poolt kindlustatute ning 4% võrdsustatud isikute arv.  
 
Võrreldes 2008. aastaga oli tulude maht 11,4% väiksem, samas vähenesid kulud ainult 2,2%.  
 
2009. aastal jätkasid Sotsiaalministeerium ja Haigekassa Euroopa Liidu struktuuritoetustest 
rahastatava e-retsepti projekti elluviimist. Jaanuarist 2010 on Eestis kasutusel digiretsept ehk 
rakendus ravimite elektrooniliseks väljakirjutamiseks, millega loodi Eestis toimiv süsteem 
retseptide digitaalseks menetlemiseks. Tegemist on Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa 
koostööprojektiga. Selle rakendumise tulemusena saab arst patsiendile ravimi välja kirjutada 
lisaks paberretseptile ka digitaalselt ning patsient saab paberretsepti omamata enda poolt 
vabalt valitud apteegis ravimi välja osta. E-retsepti juurutamine muudab retsepti 
väljakirjutamise arstile mugavamaks ja turvalisemaks, parandab tagasisidet ja analüüsi, 
võimaldab patsiendil soovitud ravimi sobivas apteegis välja osta, muretsemata paberretsepti 
koju unustamise, kaotamise vms pärast. Lisaks võimaldab digitaalsete retseptide kasutamine 
säästa kulutusi, mis kaasnevad paberretseptide trükkimise ja kasutamisega. 2009. aastasse 
jäi teenuse osutajate liidestamine, testimine ja süsteemi rakendamine. 
 
Eesti Haigekassa majandusaasta aruandega saab tutvuda koduleheküljel: 
http://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded. 
 
Eesti Töötukassa 
 
Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik isik, mis loodi 2001. aastal töötuskindlustuse haldamiseks. 
Töötukassa alustas tegevust 2002. aastal ja maksab hüvitisi välja alates 2003. a.  
 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalasse kuulub tööhõive ja tööturu korraldamine, sellealase 
tegevuse koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. Kuni 30. aprillini 
2009 viis tööhõive- ja tööturupoliitikat ellu Tööturuamet. 1. maist 2009 ühendati Tööturuameti 
ja Eesti Töötukassa ülesanded: likvideeriti Tööturuamet ja ameti senised ülesanded anti 
seaduste alusel täitmiseks Eesti Töötukassale. Lisaks tööturuteenuste ja -toetuste seaduses jt 
õigusaktides sätestatud ülesannetele andis Sotsiaalministeerium Töötukassale halduslepingu 
alusel rakendamiseks ka Euroopa Sotsiaalfondist (ESF) finantseeritava tööhõiveprogrammi 
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2013” 
 
Töötukassa organisatsioon koosneb keskkontorist ja 15 maakondlikust keskusest. Tallinnas 
asuvas keskkontoris (8 osakonda ja nõunikud) toimub strateegiline juhtimine, arendustöö ja 
tugiteenuste osutamine. Lisaks menetletakse keskkontoris kõiki kindlustushüvitisi. 
Maakondlikes osakondades toimub klienditeenindus ja teenuste osutamine. 
 
Töötukassa kõrgeim organ on kuueliikmeline nõukogu, kus on võrdselt esindatud tööandjad, 
töövõtjad ja valitsus. Tegevjuhtimise eest vastutab kuni viieliikmeline juhatus ja kokku on 
Töötukassal ligikaudu 450 töötajat. 
 
Töötukassa ülesanneteks on: 

• korraldada töötuskindlustust eesmärgiga tagada: 
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o töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine  
o töötajale töölepingu ülesütlemise hüvitamine koondamise korral  
o töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral;  

• viia ellu tööturupoliitikat eesmärgiga tagada: 
o tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive  
o pikaajalise töötuse ja tööturult tõrjutuse ennetamine.  
 

1. maist 2009 on Töötukassa ülesandeks korraldada ka tööotsijatele ja tööandjatele 
tööturuteenuste osutamist ja tööturutoetuste maksmist. 

 
Ülesannete täitmiseks Töötukassa: 

• maksab töötushüvitisi, mis võimaldavad majanduslikult toime tulla ja sobivat tööd 
otsida  

• võtab osaliselt üle tööandja kohustused töötajate ees koondamise ja maksejõuetuse 
korral  

• aitab tööotsijatel leida tööd, osutades selleks vajadusel tööturuteenuseid, mis toetavad 
töölesaamist ning tõstavad kvalifikatsiooni ja konkurentsivõimet 

• vahendab tööandjatele sobivat tööjõudu ning toetab töötajate töölevõtmist.  
 
Töötukassa 2009. aasta peamiseks eesmärgiks oli ehitada kitsastes majandusoludes 
võimalikult sujuvalt üles uus asjatundlik organisatsioon, mis seisab kindlalt tööd otsivate 
inimeste huvide eest, pakkudes neile õigeaegset ja asjakohast tuge. Selle lahutamatuks 
eelduseks on usaldusväärsed, partnerlusel põhinevad suhted tööandjatega. 
 
2009. aasta lõpus valmis uus arengukava, millega lepiti kokku Töötukassa uus missioon ja 
visioon ning sõnastati strateegilised eesmärgid aastateks 2010–2012. 
 
Töötukassa eelarve tuludeks on laekumised töötuskindlustusmaksetest, tulud vahendite 
paigutamisest, eraldised riigieelarvest ja muud tulud. Töötuskindlustusmaksetest laekunud 
vahenditest kaetakse kindlustatute töötuskindlustushüvitise kulud, koondamise ja tööandja 
maksejõuetuse maksete kulud, Töötukassa tegevuskulud jm. 
 
Eesti Töötukassa majandusaasta aruandega saab tutvuda koduleheküljel 
http://www.tootukassa.ee/index.php?id=11268. 
 
Sihtasutused 
 

Sotsiaalministeeriumi valitseva mõju all on järgmised sihtasutused: 
Sihtasutus Asutajad Asutamise 

aeg 
Selgitused 

Sihtasutus Eesti Puuetega 
Inimeste Fond  

Vabariigi Valitsus, 
asutaja õiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

Fondi põhikiri 
ja nõukogu 
koosseis 
kinnitati VV 
07.04.1994 
määrusega nr 
129  

Põhitegevus on 
rahaliste vahendite 
kogumine ja 
eraldamine, et toetada 
ja soodustada inimeste 
integreerimist 
ühiskonda, nende 
sotsiaalse aktiivsuse 
suurendamist ning 
nendele võrdsete 
võimaluste loomist. 

Eesti E-tervise Sihtasutus Perearstide Liit , 
Kiirabiliit, Haiglate 
Liit, AS Ida-Tallinna 

Asutati VV 
29.09.2005 
korraldusega 

Üleriigiliste tervishoiu-
süsteemi e-lahenduste 
edendaja ja arendaja 
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Keskhaigla,  
sihtasutus Põhja-
Eesti 
Regionaalhaigla, 
sihtasutus Tartu 
Ülikooli Kliinikum ja 
Sotsiaalministeerium  

nr 614 laiem eesmärk on 
aidata kaasa 
tervishoiusüsteemi 
arendamisele teadliku 
patsiendi keskseks. 

Sihtasutus Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla  

Vabariigi Valitsus, 
asutaja õiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

Asutati VV 
25.07.2001 
korraldusega 
nr 556-k  

 

Põhitegevuseks on 
osutada 
kõrgekvaliteedilist 
eriarstiabi ja 
kiirabiteenust, olla 
tervishoiutöötajate 
kvalifikatsiooni 
omandamisele eelneva 
ja järgneva koolituse 
õppebaasiks ning 
tegeleda tervishoiualase 
õppe- ja teadustööga.   

Sihtasutus Viljandi Haigla Vabariigi Valitsus, 
asutaja õiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

Asutati VV 
20.12.2001 
korraldusega 
nr 850-k 

Põhitegevuseks on 
kõrgetasemelise 
tervishoiuteenuse ja 
sellega kooskõlas 
olevate muude teenuste 
osutamine ning 
osalemine 
meditsiinilistes 
rakendusprogrammides. 

Sihtasutus Haapsalu 
Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 

Vabariigi Valitsus, 
asutaja õiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

 Asutati VV 
10.12.2002 
korraldusega 
nr 807-k 

Põhitegevuseks on 
ambulatoorse ja 
statsionaarse eriarstiabi 
ja sellega seonduvate 
teiste tervishoiu- ja 
sotsiaalteenuste 
osutamine. 

Sihtasutus Tartu Ülikooli 
Kliinikum 

Vabariigi Valitsus, 
keda esindab 
sotsiaalminister, 
Tartu Ülikool ja 
Tartu linn 

Asutati VV 
21.12.1998 
korraldusega 
nr 1247-k 

Põhitegevusvaldkonnad 
on õppe-, ravi- ja 
teadustöö. Kliinikum on 
ainus raviasutus Eestis, 
kus viiakse läbi arstide 
diplomieelset õppetööd. 

Sihtasutus Sillamäe 
Narkorehabilitatsioonikeskus 

Vabariigi Valitsus, 
keda esindab 
sotsiaalminister ja 
Sillamäe linn 

Alustas 
täieõiguslikku 
tegevust 
11.07.2005  

Sihtasutus osutab 
rehabilitatsiooniteenust 
sõltuvusprobleemidega 
isikutele. 

 

Aastaaruandes kajastuvad muud sihtasutused 
Sihtasutus Asutajad Asutamise aeg Selgitused 
Sihtasutus Tartu 
Kiirabi  

Tartu Ülikooli Kliinikum 
ja Tartu linn 

29.06.2001 Põhitegevus on 
haiglaeelse 
erakorralise 
meditsiiniabi 
osutamine. 
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2006. aastal oli 16,75 
kiirabibrigaadi, 
rahastamine 
riigieelarvest 
Tervishoiuameti kaudu 
44,3 mln kr. 

 
Sihtasutuse osalust kajastatakse Sotsiaalministeeriumi aastaaruandes tulenevalt valitsevast 
mõjust ühe asutaja, Tartu Ülikooli Kliinikumi, suhtes. Üksus ei kuulu konsolideerimisele 
kliinikumi poolt, sest tema bilansimaht ja müügitulu ei ületa 5% kliinikumi vastavatest 
näitajatest. Tagamaks riigi üldeeskirja nõuete täitmist ja sihtasutuse andmete kajastumist riigi 
koondbilansis, on osaluse kajastajaks ministeerium. 
 

Sihtasutus Asutajad Asutamise aeg Selgitused 
SA Eesti Tervishoiu 
Pildipank 

Võrdsetes osades SA 
Tartu Ülikooli Kliinikum 
ja SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 

12.06.2006 Põhitegevus on oma 
vara valitsemise ja 
kasutamise kaudu 
võimaldada 
tervishoiuteenuste 
osutajatele vajalike 
diagnostiliste piltide 
arhiveerimist ja 
kuvamist. 

 
Alates 2008. aastast kajastatakse Sotsiaalministeeriumi bilansis kokkuleppel ministeeriumi 
juhtkonnaga ning Rahandusministeeriumiga SA Eesti Tervishoiu Pildipanga netovara. SA 
Eesti Pildipanga asutajateks olid võrdsetes osades SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Põhja-
Eesti Regionaalhaigla. Kuni 2008. aastani liitis Rahandusministeerium SA Eesti Tervishoiu 
Pildipanga netovara riigi koondaruandele. 
 
Aruandeaastal ei ole toimunud muutusi Sotsiaalministeeriumi valitseva mõju alla olevate SA-
de asutamiste, riigivara üleandmise, ühinemise, jagunemise ega lõpetamise osas. Valitseva 
mõju all olev SA Viljandi Haigla, koos sihtasutuste Pärnu Haigla, Kuressaare Haigla, Rapla 
Maakonnahaigla ja Lõuna-Eesti Haigla, asutasid 19.11.2009 Sihtasutuse e-Haiglad. 
Sihtasutuse eesmärkideks on oma vara valitsemise ja kasutamise kaudu arendada ja hallata 
e-Haiglate infosüsteemi ning e-teenuseid ja koordineerida sellega seotud tegevusi 
 
2009. aastal mitterahalisi sissemakseid sihtasutustele ei tehtud. 
 
Peamised majandusnäitajad   
   tuh kr 

Sihtasutus Varade maht Omakapitali 
maht 

sh 2009 a 
tulem 

Sihtasutus Tartu Ülikooli 
Kliinikum* 1 758 828 -1 231 206 -64 569 
Sihtasutus Põhja -Eesti 
Regionaalhaigla 2 123 484 -1 068 361 -502 081 

Sihtasutus Viljandi 
Haigla 112 258 -73 879 -11 934 
Sihtasutus Haapsalu 
Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 35 903 -32 018 -2 544 
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SA Eesti Tervishoiu 
Pildipank 18 032 -7 494 -1 069 
Eesti E-tervise 
Sihtasutus 10 655 -7 580 -1 484 
Sihtasutus Sillamäe 
Narkorehabili-
tatsioonikeskus 2 538 -1 999 230 
Sihtasutus Eesti 
Puuetega Inimeste Fond 2 338 -1 304 84 
KOKKU 3 987 681 -2 381 979 -573 977 

* kajastatud koos SA Tartu Kiirabi näitajatega (vt lisa 8). 
 
 
Mittetulundusühingud 
 

Sotsiaalministeerium asutas 24. septembril 1997. aastal koos MTÜ-ga Elulõng 
mittetulundusühingu Merimetsa Tugikeskus. Ühendusele liikmemaksu ei tasuta. Keskuse 
sihtgrupiks on psüühilise erivajadusega inimesed, kellele pakutakse toetust psühhosotsiaalse 
rehabilitatsiooni kaudu: pakutakse töösarnast tegevust, nõustamist, juhendamist, tegevusi 
vaba aja sisustamiseks. Põhikirja järgi pole riigil ühenduses valitsevat mõju. 
Sotsiaalministeerium on andnud Merimetsa Tugikeskusele tasuta kasutada hoone aadressil 
Merimetsa tee 1, Tallinn. Merimetsa Tugikeskus on kohustatud kasutama vara oma 
põhikirjaliste kohustuste täitmiseks.  12.11.2009 sõlmiti Merimetsa Tugikeskuse MTÜ-ga vara 
tasuta kasutamise leping, kehtivusega 1 aasta. 
 

Olulisemad finantsnäitajad 2009 
Varade maht 1 457 487 
Omakapitali maht 762 639 
Tulem -167 364 
 

 
Muud isikud (rahvusvahelised organisatsioonid, nt NIB jmt) 
 
Valitsemisala asutused omavad tihedaid koostöösuhteid oma valdkonnas ka väljaspool Eestit. 
Eesti Vabariik olles Euroopa Liidu liikmesriik, omab välispoliitilist kohustust osaleda 
rahvusvahelistes organisatsioonides.  Sotsiaalministeerium koos valitsemisala asutustega 
osaleb rahvusvahelistes organisatsioonides lähtuvalt Välisministeeriumi välispoliitilistest 
suunistest ja ministeeriumi spetsiifilistest töösuundadest ja vajadustest.   Rahvusvahelised 
organisatsioonid on kohad parimate rahvusvaheliste praktikate vahetamiseks. Aktiivne 
osalemine rahvusvahelistes organisatsioonides aitab Eesti Vabariigil olla rahvusvaheliselt  
nähtav ja tuntud ning osaleda  organisatsiooni poolt manageeritavate poliitiliste suundade 
väljatöötamises. 
 
Liikmemaksu tõus Rahvusvahelises Tööorganisatsioonis ja Maailma Terviseorganisatsioonis 
tuleneb sellest, et  Eesti Vabariik on  väljunud abivajavate riikide  nimekirjast ning liikmemaksu 
summa  on otseselt seotud riigi SKP-ga. 
 
Allolev tabel annab ülevaate rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille liikmeks on 
ministeerium või valitsemisala allasutus koos tasutud ja planeeritud liikmemaksu summadega. 
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Asutuse nimi Organisatsiooni nimi   2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

  
eesti keelne nimi (sulgudes ametlik 

lühend) 
inglise keelne nimi (sulgudes 

ametlik lühend)               
Sotsiaalministeerium Rahvusvaheline Tööorganisatsioon International Labour Organization (ILO) 582 000 953 350 697 644 1 744 128 1 744 128 1 744 128 1 744 128 

Sotsiaalministeerium 
Läänemeremaade Nõukogu riskilaste 
ekspertgrupp 

Council of Baltic Sea States Nordic 
Council Expert Group for cooperation on 
the Children at Risk in the Baltic Sea 
Region (CBSS expert group on the 
Children at Risk) 138 350 144 600 144 600 144 600 144 600 144 600 144 600 

Sotsiaalministeerium  Maailma Terviseorganisatsioon   World Health Organization (WHO) 794 951 889 498 2 229 240 2 229 600 2 312 095 2 404 579 2 500 762 

Sotsiaalministeerium 

Uimastite kuritarvitamise ning 
ebaseadusliku uimastikaubanduse vastu 
võitlemise koostöögrupp (Pompidou 
Grupp)           

Co-operation Group to combat Drug 
Abuse and illicit Trafficking in Drugs 
(Pomidou Group) 53 524 50 547 57 525 65 000 67 405 70 101 72 905 

Sotsiaalministeerium 
Põhjamõõtme tervise- ja sotsiaalse 
heaolu partnerlus 

Nordic Partnership in Public Health and 
Social Well-being (NDPHS) 189 887 205 831 201 471 234 699 243 383 253 118 263 243 

Sotsiaalministeerium Rotterdami Konventsioon Rotterdam Convention 4 953 0 5 000 5 388 5 587 5 811 6 043 

Sotsiaalministeerium 

Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsioon 

WHO Framework Convention on Tobacco 
Control (FCTC) 22 834 0 21 768 54 420 56 434 58 691 61 039 

Sotsiaalministeerium 
Esmatasandi tervishoiu Euroopa Foorumi 
liikmemaks European Forum for Primary Care 2 347 3 000 0 0 0 0 0 

Sotsiaalministeerium 
OECD keskkonnatervise ja -ohutuse 
programm 

OECD Environment Health and Safety 
Programme 0 0 214 358 224 358 222 290 231 181 240 429 

Tööinspektsioon 
Ülemaailmne Tööinspektsioonide 
Assotsiatsioon  

 International Association of Labour 
Inspections (IALI) 8 200 8 800 8 800 9 932 9 932 9 932 9 932 

Ravimiamet 
Euroopa Liidu riiklike regulatsioonide ja 
müügilubade andmebaas  

Communication and Tracking System for 
the Mutual Recognition Procedure (CTS) 195 318 203 475 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 

Ravimiamet 
Euroopa Nõukogu Euroopa farmakopöa 
konventsioon   0 0 0 106 000 106 000 106 000 106 000 

Ravimiamet 
Ravimite tootmise inspektorite 
rahvusvaheline organisatsioon 

Pharmaceutical Inspection Co-operation 
Scheme (PIC'S) 142 993 84 443 83 777 82 600 82 600 82 600 82 600 

Ravimiamet 
Rahvusvaheline Ravimiinfo Bülletäänide 
Ühing 

International Society of Drug Bulletins 
(ISDB) 704 0 0 0 0 0 0 

Ravimiamet Rahvusvaheline Ravimiliit 
International Pharmaceutical Federation 
(FIP) 0 2 818 0 1 400 1 400 1 400 1 400 
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Ravimiamet 
Rahvusvaheline farmakoökonoomika ja 
tulemusnäitajate uurimise ühing 

International Society for 
Pharmacoeconomics and Outcomes 
Research (ISPOR) 0 11 892 0 0 0 0 0 

Sotsiaalkindlustusamet 
Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse 
Assotsatsioon 

International Social Security Association 
(ISSA) 150 000 

157498 
(tasutud 
2009) + 5300 
(tasutud 
2010) = 162 
798 150 000 170 000 170 000 170 000 170 000 

Astangu 
Kutserehabilitatsiooni 
Keskus  Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm 

European Platform for Rehabilitation 
(EPR) 78 233 78 233 78 233 78 233 78 233 78 233 78 233 

Tervise Arengu Instituut 
Euroopa tervist edendavate 
institutsioonide ühendus - EuroHealthNet EuroHealthNet 34 474 34 423 35 000 37 688 37 688 37 688 37 688 

Tervise Arengu Instituut 
Rahvusvaheline Vähiregistrite 
Assotsiatsioon 

International Association of Cancer 
Registries (IACR) 1 565 1 565 1 600 1 600 1 600 1 600 1 600 
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V osa: RAAMATUPIDAMISE SEADUSEST TULENEVAD TÄIENDAVAD  
NÕUDED TEGEVUSARUANDELE 
 

Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ja lähitulevikus planeeritavad 
investeeringud 
 

Sotsiaalministeeriumi valitsemisala investeeringute algne eelarve oli 2009. aastal 228 876 
tuhat krooni, lõplik riigieelarve oli 186 512 tuhat krooni. Sellest kasutati 133 854 tuhat krooni 
ehk 71,8%. 2009. aastasse toodi üle vahendeid ERF meetmete rakendamiseks, ravimite, 
vaktsiinide, IT riist- ja tarkvara arendusteks.  

Olulisemad investeeringud: 
 

• Ravimid. 2009. aastal kulutati tuberkuloosiravimite soetamiseks 3 623 tuhat krooni, sh 
2008. aastast ülekantud vahendite arvelt 650 tuhat krooni. Vaktsiine  soetati 
33 354 tuhande krooni eest, sh 2008. aastast ülekantud vahendite arvelt 15 057 tuhat 
krooni. HIV/AIDSi-ravimeid soetati 62 602 tuhande krooni eest, sh 2008. aastast 
ülekantud vahendite arvelt 18 004 tuhat krooni. 

• Sotsiaalministeeriumi infotehnoloogiakulud. Infotehnoloogiakuludeks eraldati 
10 000 tuhat krooni, millest kulutati soetusteks ja arendusteks 6580 tuhat krooni ja 
3419 tuhat krooni kanti üle 2010. aastasse eelnevalt sõlmitud lepingute ja projektide 
kuludeks. 

• ERF meetme „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ asenduskodude 
projektide elluviimine Sotsiaalministeeriumi poolt. Asenduskodude ehitamiseks tehti 
investeeringuid 4984 tuhande krooni ulatuses. Enamuse kuludest moodustas Pärnu 
asenduskodude peremajade ja tegelusmaja ehitus.  

• 2008. aastast ülekantud vahendite arvelt soetati valitsemisala arvutite tarkvara 
9937 tuhande krooni eest ja renoveeriti Tervise Arengu Instituudi hoonet 72 tuhande 
krooni eest. 

• Tervise Arengu Instituut kasutas metadooni soetuseks 1270 tuhat krooni. 
• Ravimiamet. Majandustegevusest laekunud tulude arvelt soetati 

infotehnoloogiaseadmeid 1389 tuhande krooni eest. 2008. aastast ülekantud 
majandustegevusest laekunud vahendite arvelt soetati laboriseadmeid 142 tuhande 
krooni eest ja infotehnoloogiatarkvara 2310 tuhande krooni eest.  

 
 

Olulisemad uurimis- ja arendustegevuse projektid ning nendega seotud väljaminekud 
aruandeaastal ja järgmistel aastatel 
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    2009 2010 2010 2011 2012 2013 

  
Allika 
kood 

2009 lõplik 
EA Eelarve  RES RES RES RES 

SOM   51 883 064 28 645 093 78 728 096 79 276 941 79 286 814 30 368 814 
sh välisvahendid   26 047 896 2 626 735 20 643 346 20 260 716 18 440 716 18 440 716 

Täiskasvanute tervisekäitumise 
uuring 00 275 000 250 000         

Välisgrandid, sh EU 
raamprogramm 20 15 773 162 0 17 678 346 18 280 716 16280716   
Teadusrahad TAI 40   1 000 000         

Rahvatervise sihtprogramm 00 0  5 414 750 5 956 225 6313598   

Laste tervisekäitumise uuring 
(HBSC uuring) 00 250 000 0         

Rahvastikupõhiste 
epidemioloogiliste ja teiste 
terviseuuringute korraldamine 
tähtsamate vähi riskitegurite 
leviku selgitamiseks Eestis 00 150 000 150 000 

    

    

ESPAD, koolinoorte alkoholi ja 
uimastite tarvitamise uuring 00 20 000   105 000 500 000 500000   

Eesti terviseuuring 2006 00 943 217 3 450 000 3 450 000 3 795 000 4174500   
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Eraldised Tartu Ülikoolile 
geenivaramu pidamiseks ja 
säilitamiseks 00 5 000 000 4 550 000 4 550 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000 

Uuring „Elanike hinnangud 
tervisele ja arstiabile“ 
(patsiendi rahulolu-uuring) 00 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 170 000 
Moodulid ESA-st 00 200 000           

00 262 500   150 000 180 000 180 000   Hoolekandepoliitika 
planeerimise ja efektiivsuse  
uuringud 20 1 487 500   850 000 1 020 000 1 020 000   

00 165 000           Sotsiaalteenuste planeerimise 
prognoosimudel 20 935 000           

Sotsiaaltoetuste ja  
-kindlustussüsteemi 
planeerimise ja efektiivsuse 
ning mõju hindamise uuringud 00 0   0 500 000 600 000   

00 800 000   135 000 90 000 90000   Soolise võrdõiguslikkuse 
edendamise meetmete 
planeerimise ja olukorra 
uuringud 20 0   765 000 510 000 510 000   

00 260 000   260 000 160 000 0   Lähisuhtevägivalla ennetamise 
ja tõkestamise alased uuringud 20 400 000   400 000       

00 50 000   50 000 50 000 70 000   Perepoliitika planeerimise ja 
mõjude hindamise uuringud 20 450 000   450 000 450 000 630 000   

00 0   500 000       Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
aastaga seotud uuringud 20 0   500 000       
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00 125 168           Suplusvee direktiivi 
rakendamine 20 1 014 659           

00 164 283           Eestis kasutatavas joogivees 
leiduvate radionukliidide 
terviseohtlikkuse hindamine 20 987 575           

00 16 740 000 19 092 990 43 300 000 42 615 000 43748000 44746000 E-tervise digiprojektid  
60 5 000 000           
00 60 000 75 000         Soolise võrdõiguslikkuse ESF 

palgalõhe uuring + 
artiklikogumik toimetiste sarjas 20 340 000 425 000         

00 38 000 38 000         Soolise võrdõiguslikkuse ESF 
kogumik „Teel tasakaalustatud 
ühiskonda“ 20 213 000 213 000         

00 53 000 53 000         Soolise võrdõiguslikkuse ESF 
soolise võrdõiguslikkuse 
monitooring 20 298 000 298 000   150 000 150 000   

Soolise võrdõiguslikkuse 
uuringud 00       850 000 850 000   

00 105 000           Sotsiaalteenuste 
prognoosimudeli teostatavuse 
eelanalüüs 20 

595 000 
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

00 71 000           
Eakate toimetuleku uuring 20 399 000           

00 68 000           Puuetega laste ja nende 
perede uuring 20 382 000           

00 128 000           Puuetega inimeste ja nende 
pereliikmete hoolduskoormuse 
uuring 20 723 000           

00 60 000           Finantseerimisskeemi 
väljatöötamine 20 604 000           

00     500 000 100 000     Rahvusvaheline vananemise 
uuring SHARE 20     2 000 000 400 000     
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00   603 368         Survey of Health, Age and 
Retirement in Estonia (SHARE) 20   26 735         

00   75 000         
Soolise palgalõhe uuring 20   425 000         

00 0 50 000 500 000       Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemise Euroopa 
aastaga seotud uuringud 
(statistika analüütiline kogumik) 20 0 50 000 500 000       

00   375 000         Uuringud kollektiivsete 
töösuhete ja töötervishoiu 
teemal 20   2 125 000         

TAI uurimis- ja 
arendustegevused   0 90 000         
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Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete kõik raamatupidamiskohustuslaselt 
aruandeaastal saadud tasud ja soodustused, samuti nende liikmetega seotud 
potentsiaalsed kohustused, koos selgitusega, millised ametikohad on loetud 
tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmeteks, ning töötajate tasu üldsumma 
 

Vastav info on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisas 18. 
 

Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil toimunud olulised sündmused, 
mis ei kajastu raamatupidamise aastaaruandes, kuid mis oluliselt mõjutavad või võivad 
mõjutada järgmiste majandusaastate tulemusi 
 

Vastav info on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisas 24. 
 

Tegevuskeskkonna üldine (makromajanduslik) areng ja selle mõju 
(majandus)tulemusele 
 
Sotsiaalkaitse tegevusvaldkonna eesmärkide saavutamiseks on vajalik toetada Vabariigi 
Valitsust poliitikakujundamisel ning tagada otsuste elluviimine. Sotsiaalministeerium koos oma 
valitsemisala asutustega on teinud viimastel aastatel mitmeid ümberkorraldusi, et tulla toime 
kasvavate nõudmiste ja ootustega ka majanduslanguse tingimustes. Sotsiaalkaitse 
valdkonnas on hüppeliselt suurenenud sihtrühmad, kes vajavad iseseisvaks toimetulekuks abi 
(töötud, toimetulekutoetuse taotlejad, ravikindlustamata isikud). Samas on  organisatsioonid 
pidanud tulema toime vähenevate ressurssidega. Kriitilise mõjuga on olnud 
hasartmängumaksust kaetud tegevuste rahastamine ja riigieelarve kärped (sh tegevuskulude 
vähendamine). Arengukava perioodi vaadates on olulisim EL struktuurivahendite tulemuslik 
kasutamine ja nende abil tehtud ja algatatud tegevuste jätkumise tagamine ka pärast 
struktuurivahendite kasutuse võimaluste lõppemist. 
 
Muutunud olukorras toimetulemiseks liitsime 2009. aastal Tööturuameti Töötukassaga. 
Seniste tegevuskulude rahastamine riigieelarvest lõppes ning läks üle töötuskindlustuse 
vahenditele. 2010. aasta alguses alustas Tervisekaitseinspektsiooni, Tervishoiuameti ja 
Kemikaalide Teabekeskuse ja Ravimiameti meditsiiniseadmete osakonna liitmise tulemusena 
tegevust Terviseamet. Täiendavalt on alates 2008. aasta esimesest kvartalist toimunud 
palkade vähendamisi ning koondamisi. Lisaks on suuremad asutused nagu 
Sotsiaalkindlustusamet ja Sotsiaalministeerium personalikulude vähendamiseks lühiajaliselt 
kasutanud töötajatega kokkuleppel palgata puhkusepäevi. 

 

Tegevusega kaasnevad olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud 
 

Vastav info on esitatud tegevuskavade täitmise aruande peatükis. 



  

 

VI osa: RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
Koondbilanss 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala   tuh kr 

  Lisa 31.12.09 
31.12.08 

korrigeeritud 
Varad   3 314 330 2 977 086 

        
Käibevara   259 154 512 041 

Raha ja pangakontod 3 3 916 3 190 
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded  5 90 83 
Muud nõuded ja ettemaksed 6 159 673 434 147 
Varud 7 95 475 74 621 
        

Põhivara   3 055 176 2 465 045 
Osalused sihtasutustes 8 2 423 840 1 840 473 
Osalused tütarettevõtjates  9 185 439 163 975 
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 6 21 079 28 988 
Kinnisvarainvesteeringud 10 1 019 1 042 
Materiaalne põhivara 11 369 192 379 267 
Immateriaalne põhivara 12 54 607 51 300 
        

Kohustused ja netovara    3 314 330 2 977 086 
        

Lühiajalised kohustused    680 597 641 831 

Saadud maksude, lõivude ja trahvide 
ettemaksed 5 478 547 
Võlad hankijatele   73 193 52 884 
Võlad töövõtjatele   31 685 35 442 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 486 327 434 987 
Eraldised 13 86 227 80 271 
Laenukohustused 14 2 687 37 700 
        

Pikaajalised kohustused   1 194 188 970 186 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 5 682 5 736 
Eraldised 13 1 188 466 958 261 
Laenukohustused 14 40 6 189 
Eelarvesse kuuluv netovara   1 439 545 1 365 069 
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Tulemiaruanne 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala   tuh kr 

  lisa 2009 2008 korrigeeritud 
Tegevustulud   16 412 371 17 093 717 

Sotsiaalmaks ja 
sotsiaalkindlustusmaksed 5 15 651 198 16 588 137 
Kaupade ja teenuste müük   82 296 67 392 

Riigilõivud 5 5 805 4 477 

Tulud majandustegevusest 16 76 491 62 915 

Saadud toetused 15a 670 864 430 804 
Muud tulud 17 8 013 7 384 

Kasum põhivara ja varude müügist   194 152 

Trahvid   953 1 544 

Eespool nimetamata muud tulud   6 866 5 688 

Tegevuskulud   -28 209 240 -25 658 344 
Antud toetused 15b -26 811 862 -23 977 034 

Sotsiaaltoetused   -25 599 167 -23 035 001 

Muud toetused   -1 212 695 -942 033 

Tööjõukulud 18 -388 159 -446 774 
Majandamiskulud 19 -930 571 -1 118 452 

Muud tegevuskulud 20 -49 907 -72 314 
Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 21 -28 741 -43 770 
Tegevustulem   -11 796 869 -8 564 627 

Finantstulud ja -kulud   563 772 374 644 

Intressikulu 13,14 -57 940 -65 241 

Tulem osalustelt 8,9 620 680 439 754 

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 6 138 62 

Muud finantstulud ja -kulud 6 894 69 

Aruandeperioodi tulem   -11 233 097 -8 189 983 
Siirded 22 11 233 097 8 189 983 
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Rahavoogude aruanne 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala   tuh kr 

Rahavood põhitegevusest lisa 2009 
2008 

korrigeeritud 
Aruandeperioodi tegevustulem   -11 796 869 -8 564 627 

        
Korrigeerimised:       
  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 21 28 741 43 770 
  Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks     -7 799 

  
Kahjum antud mitterahalisest 
sihtfinantseerimisest   1 464 1 741 

  Kasum põhivara müügist 17 -194 -152 
  II etapi hooldekodude saldod - kassa 3   22 

  Varade mitterahalised sissemaksed netovarasse     5 212 
Korrigeeritud tegevustulem   -11 766 858 -8 521 833 

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus:       
  Maksu-, lõivu- ja trahvinõuete muutus   -7 402 
  Muutus nõuetes ostjate vastu   -1 412 990 
  Muutus viitlaekumistes   -3 0 
  Muutus nõuetes toetuste ja siirete eest   92 469 -19 662 
  Muutus muudes nõuetes   -349 -143 

  Muutus maksude, lõivude, trahvide ettemaksetes   38 799 -44 376 
  Muutus toetuste ettemaksetes   167 246 -37 344 
  Muutus muudes ettemaksetes   20 798 -9 933 
  Muutus varudes   -20 854 -33 104 

Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus 
kokku   296 687 -143 170 

Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus:       

  
Muutus saadud maksude, lõivude, trahvide 
ettemaksetes   -69 97 

  Muutus võlgades hankijatele   20 309 3 256 
  Muutus võlgades töövõtjatele   -3 757 7 931 
  Muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes   27 289 73 953 
  Muutus viitvõlgades   3 8 
  Muutus toetuste ja siirete kohustustes   27 478 72 795 
  Muutus muudes kohustustes   -6 921 -2 069 
  Muutus saadud toetuste ettemaksetes   2 917 -6 112 
  Muutus muudes saadud ettemaksetes   38 -2 125 
  Muutus eraldistes   46 229 -179 473 
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus   113 516 -31 739 

Rahavood põhitegevusest kokku   -11 356 655 -8 696 742 
        
Rahavood investeerimistegevusest       

Tasutud põhivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja 
osalused)       
  Materiaalse põhivara soetus   -8 533 -22 193 
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  Immateriaalse põhivara soetus 10 -15 951 -28 626 
  Tasutud põhivara eest   -24 484 -50 819 
  Mitterahalised kanded põhivaraga 11   -13 
  Müügist saadud tulu   194 152 
  Korrigeerimine laekumata nõuete muutusega   -72   

  
Korrigeerimine laekumata ettemaksete 
muutusega    -2 

  Antud laenud   -3 789   

  
Korrigeerimine antud laenude mitterahalise 
kandega   1 147   

  Tasutud osaluste soetamisel     -5 076 
  Laekunud intressid ja muu finantstulu   1 032 138 

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -25 972 -55 620 
        
Rahavood finantseerimistegevusest       
  Laekunud laenud   4 088 79 222 
  Tagasi makstud laenud   -38 132 -43 130 
  Tagasi makstud kapitalirendikohustused   -7 176 -960 

  Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -31 969 7 908 
  Makstud intressid   -443 -362 
  Netofinantseerimine eelarvest   11 456 985 8 709 132 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   11 383 353 8 751 810 
        

Puhas rahavoog   726 -552 
        
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 3 3 190 3 742 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 3 3 916 3 190 
Raha ja selle ekvivalentide muutus   726 -552 
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Riigieelarve täitmise aruanne 
                              tuh kr 
tuhandetes kroonides        
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 esialgne 
eelarve 

2009 lõplik 
eelarve 

2009 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 
aas-
tasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses* 

0 0 3 190 0 0 

Tulude laekumine 0 0 0 0 0 
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustus-
maksed 

0 0 0 0 0 

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

79 074 87 775 85 547 -2 227 0 

35 Saadud toetused 943 869 1 128 918 1 128 918 0 0 
38 Muud tulud 9 718 9 718 9 158 -560 0 

Tulude laekumine kokku 1 032 660 1 226 410 1 223 623 -2 787 0 
sh mitterahalised tulud 0 0 0 0 0 
Kulude tasumine 0 0 0 0 0 

15 Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-228 876 -186 512 -133 854 52 658 -52 631 

4 Eraldised -42 426 301 -39 638 431 -39 534 290 104 142 -64 410 
5 Tegevuskulud -693 767 -657 945 -604 085 53 860 -49 815 
6 Muud kulud -1 214 -2 684 -2 299 384 -265 

Kulude tasumine kokku -43 350 159 -40 485 572 -40 274 528 211 044 -167 
121 

sh mitterahalised kulud 0 0 -11 643 871 -11 643 
871 

0 

Finantseerimistehingud 0 0 0 0 0 
10.1 Finantsvarade 

suurenemine 
0 0 0 0 0 

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

0 0 0 0 0 

20.5 Kohustuste suurenemine 0 0 4 164 0 0 
20.6 Kohustuste vähenemine -1 120 -8 515 -12 679 0 0 
Finantseerimistehingud kokku -1 120 -8 515 -8 515 0 0 
Riigikassast saadud siirded* 0 0 28 326 432 0 0 
Riigikassale üle antud siirded* 0 0 -910 157 0 0 
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus* 

0 0 3 916 0 0 

 
 

 

 

 

 



 43 

Sotsiaalministeerium      
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 lõplik 
eelarve 

2009 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses* 

          

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

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 -214 605 -171 999 -121 898 50 101 -50 101 

4 Eraldised -14 864 143 -13 456 468 -13 407 055 49 413 -49 004 
5 Tööjõukulud -165 348 -154 068 -132 169 21 899 -21 899 
6 Muud kulud -40 -65 -36 29 -2 

Kulude tasumine kokku -15 244 136 -13 782 600 -13 661 158 121 442 -121 006 

sh mitterahalised kulud 
    -11 643 871 -11 643 

871 
  

Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine     

4 164 
    

20.6 Kohustuste vähenemine     
-4 164 

    

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded*     1 841 313     
Riigikassale üle antud siirded*     -673 335     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus* 
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Riikliku Lepitaja Kantselei      
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses* 

          

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

          

35 Saadud toetused           
38 Muud tulud           

Tulude laekumine kokku 0 0 0 0 0 
sh mitterahalised tulud           
Kulude tasumine           

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

          

4 Eraldised           
5 Tegevuskulud -1 481 -1 364 -1 363 1 0 
6 Muud kulud           

Kulude tasumine kokku -1 481 -1 364 -1 363 1 0 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded*     1 363     
Riigikassale üle antud siirded*     0     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus* 

    
0 
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Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses* 

          

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
0 0 0 0 0 

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

0 0 0 0 0 

35 Saadud toetused 0 0 0 0 0 
38 Muud tulud 0 0 0 0 0 

Tulude laekumine kokku 0 0 0 0 0 
sh mitterahalised tulud           
Kulude tasumine           

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

0 0 0 0 0 

4 Eraldised -50 -50 -49 1   
5 Tegevuskulud -1 030 -960 -879 81 -81 
6 Muud kulud 0 0 0 0   

Kulude tasumine kokku -1 080 -1 010 -928 82 0 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded*     928     
Riigikassale üle antud siirded*           
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus* 

    
0 
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Tervishoiuamet 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses* 

          

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

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 

-6 435 -2 159 0 2 159 -2 151 

4 Eraldised -420 185 -405 516 -403 386 2 130 -2 130 
5 Tegevuskulud -7 945 -7 553 -7 025 528 -520 
6 Muud kulud       0   

Kulude tasumine kokku -434 564 -415 229 -410 411 4 818 -4 801 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded*     418 230     
Riigikassale üle antud siirded*     -10 023     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus* 
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Kemikaalide Teabekeskus 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses* 

          

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

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 -4 777 -4 494 -4 353 141 -133 
6 Muud kulud           

Kulude tasumine kokku -4 777 -4 494 -4 353 141 -133 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded*     4 662     
Riigikassale üle antud siirded*     -690     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus* 
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Ravimiamet 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses 

    0     

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

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 

-2 795 -4 443 -4 243 200 -200 

4 Eraldised -400 -400 -303 97   
5 Tegevuskulud -39 250 -43 450 -36 621 6 829 -6 825 
6 Muud kulud -320 -461 -461 0   

Kulude tasumine kokku -42 765 -48 754 -41 628 7 126 -7 025 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine -1 120 -8 515 -8 515 0   

Finantseerimistehingud kokku -1 120 -8 515 -8 515 0 0 
Riigikassast saadud siirded     52 565     
Riigikassale üle antud siirded     -51 040     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus 
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Sotsiaalkindlustusamet 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 lõplik 
eelarve 

2009 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses 

    0     

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
      

    

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

          

35 Saadud toetused           
38 Muud tulud           

Tulude laekumine kokku 0 0 0 0 0 
sh mitterahalised tulud           
Kulude tasumine           

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

          

4 Eraldised -26 765 448 -25 572 197 -25 520 210 51 987 -12 803 
5 Tegevuskulud -150 297 -145 010 -137 728 7 282 -7 281 
6 Muud kulud -126 -126 -35 91   

Kulude tasumine kokku -26 915 872 -25 717 333 -25 657 973 59 360 -20 084 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded     25 460 472     
Riigikassale üle antud siirded           
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus 
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Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses 

    0     

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

          

35 Saadud toetused           
38 Muud tulud           

Tulude laekumine kokku           
sh mitterahalised tulud 0 0 0 0   
Kulude tasumine 0 0 0 0   

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

0 0 0 0   

4 Eraldised -78 -78 -78 0   
5 Tegevuskulud -29 123 -30 507 -28 195 2 312 -2 292 
6 Muud kulud -8 -8 -8 0   

Kulude tasumine kokku -29 209 -30 593 -28 282 2 312 -2 292 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded     28 282     
Riigikassale üle antud siirded     -5 506     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus 
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Tervisekaitseinspektsioon 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses 

    0     

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

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 

-4 042 -4 031 -4 031 0   

4 Eraldised 0   0 0   
5 Tegevuskulud -74 191 -73 780 -73 306 474 -473 
6 Muud kulud -709 -2 013 -1 750 263 -263 

Kulude tasumine kokku -78 942 -79 824 -79 087 737 -736 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded     77 662     
Riigikassale üle antud siirded     -28 640     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus 
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Tööinspektsioon 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses 

    0     

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

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 

  -1 003 -984 19 0 

4 Eraldised       0   
5 Tegevuskulud -43 214 -35 819 -33 644 2 175 -2 175 
6 Muud kulud       0   

Kulude tasumine kokku -43 214 -36 822 -34 628 2 194 -2 175 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded     37 436     
Riigikassale üle antud siirded     -8 059     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus 
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Tööturuamet 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 

Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses 

    0     

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

          

35 Saadud toetused           
38 Muud tulud           

Tulude laekumine kokku           
sh mitterahalised kulud           
Kulude tasumine           

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

          

4 Eraldised -329 520 -142 338 -142 297 41   
5 Tegevuskulu -100 838 -85 863 -85 863 0   
6 Muud kulud       0   

Kulude tasumine kokku -430 358 -228 201 -228 159 42 0 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded     277 914     
Riigikassale üle antud siirded     -101 006     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus 
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Tervise Arengu Instituut 
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2009 
esialgne 
eelarve 

2009 
lõplik 

eelarve 

2009 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmin

e 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2010. 

aastasse 

  A B C C-B D 
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
alguses 

    3 190     

Tulude laekumine           
30 Maksud ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 
          

32 Kaupade ja teenuste 
müük 

          

35 Saadud toetused           
38 Muud tulud           

Tulude laekumine kokku           
sh mitterahalised kulud           
Kulude tasumine           

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-1 000 -2 877 -2 698 179 -179 

4 Eraldised -46 476 -61 384 -60 911 473 -473 
5 Tegevuskulud -76 274 -75 077 -62 939 12 138 -8 137 
6 Muud kulud -10 -10 -9 1   

Kulude tasumine kokku -123 761 -139 348 -126 557 12 791 -8 789 
sh mitterahalised kulud           
Finantseerimistehingud           

10.1 
Finantsvarade 
suurenemine 

          

10.2 Finantsvarade 
vähenemine 

          

20.5 
Kohustuste suurenemine           

20.6 Kohustuste vähenemine           

Finantseerimistehingud kokku 0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud siirded     125 605     
Riigikassale üle antud siirded     -31 858     
Raha ja selle ekvivalendid aasta 
lõpus 

    
3 916 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
 

Üldpõhimõtted 

Sotsiaalministeeriumi konsolideeritud 2009. aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti 
Vabariigi heast raamatupidamistavast ja riigieelarve seadusest. Hea raamatupidamistava 
tugineb rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, raamatupidamise seadusele, 
Raamatupidamise Toimkonna juhenditele ja riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetele. 

Raamatupidamise aastaruande koostamisel on järgitud soetusmaksumuse printsiipi. 

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud tuhandetes kroonides. 

Raha ja raha ekvivalendid  

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke 
(v.a arvelduskrediit) ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. Deposiitidelt 
bilansikuupäevaks kogunenud laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded  

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded on bilansis kajastatud korrigeeritud soetusmaksumuse 
meetodil. Nõudeid kajastatakse bilansis nõudeõiguse tekkimise momendil ning hinnatakse 
lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Võimaluse korral hinnatakse iga konkreetse 
kliendi laekumata nõudeid eraldi, arvestades teadaolevat informatsiooni kliendi maksevõime 
kohta. Suure hulga samaliigiliste nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse grupi baasil, võttes 
arvesse eelmiste perioodide statistikat sarnaste nõuete laekumise kohta. Ebatõenäoliselt 
laekuvad nõuded on bilansis tõenäoliselt laekuva summani alla hinnatud. Aruandeperioodil 
laekunud, eelnevalt kuludesse kantud nõuded on kajastatud aruandeperioodi ebatõenäoliste 
nõuete kulu vähendusena. Nõuet loetakse lootusetuks, kui juhtkonna hinnangul puuduvad 
võimalused nõude kogumiseks. Lootusetud nõuded on bilansist välja kantud.  

Pikaajalisi nõudeid kajastatakse algselt saadaoleva tasu nüüdisväärtuses, arvestades 
järgnevatel perioodidel nõudelt intressitulu kasutades sisemise intressimäära meetodit.  

Nõuded ostjate vastu 

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 

Ostjate tasumata summad kajastatakse bilansis korrigeeritud soetusmaksumuses. Ostjatelt 
laekumata arved on bilansis hinnatud lähtuvalt tõenäoliselt laekuvatest summadest. Summade 
laekumise tõenäosust on hinnatud individuaalselt iga nõude kohta eraldi, arvestades 
teadaolevat informatsiooni ostja maksevõime kohta. Ebatõenäoliseks arvatud või lootusetu 
nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu vähendamist perioodis, mil laekumine 
toimus.  
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Varud  

Valmistoodang ja lõpetamata toodang võetakse arvele tootmisomahinnas, mis koosneb 
otsestest ja kaudsetest tootmisväljaminekutest, milleta varud ei oleks praeguses olukorras ja 
koguses. Muud varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja 
muudest soetamisega seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse 
olenevalt varude grupist kas individuaalse soetusmaksumuse või kaalutud keskmise 
soetushinna meetodit. Varud hinnatakse alla eeldatavale neto realiseerimismaksumusele, kui 
see on madalam nende soetusmaksumusest.  

Osalused sihtasutustes  

Aruandekohustuslase bilansis kajastatakse neid osalusi sihtasutustes ja mittetulundusühingutes, 
mille üle riigiraamatupidamiskohustuslasel on valitsev või oluline mõju. Osalused on bilansis 
kajastatud kapitaliosaluse meetodil.  

Osalused tütarettevõtjates  

Tütarettevõtjat loetakse kontrolli all olevaks, kui aruandekohustuslane omab üle 50% 
tütarettevõtja hääleõiguslikest aktsiatest või osadest, on võimeline kontrollima tütarettevõtja 
tegevus- ja finantspoliitikat või omab õigust nimetada või tagasi kutsuda enamikku nõukogu 
liikmetest. Sidusettevõtjaks loetakse ettevõtjat, milles omatakse hääleõigusega aktsiatest või 
osadest 20–50%. Osalusi tütar- ja sidusettevõtjate aktsiates ja osades kajastatakse 
kapitaliosaluse meetodil.  

Kinnisvarainvesteeringud  

Kinnisvarainvesteeringutena kajastatakse selliseid kinnisvaraobjekte (maad või hooneid), mida 
hoitakse väljarentimise või turuväärtuse tõusmise eesmärgil ja mida aruandekohustuslane ega 
ükski avaliku sektori üksus ei kasuta 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 ühe aasta ja 
soetusmaksumusega alates 30  tuh kr. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 30 tuh kr, kajastatakse kuni kasutuselevõtmiseni väheväärtusliku 
inventarina (varudes) ja vara kasutuselevõtmise hetkel kantakse kulusse.  

Põhivara rekonstrueerimisväljaminekud, mis pikendavad vara kasulikku tööiga ning tõstavad 
vara kvaliteeti või tööjõudlust üle algselt arvatud taseme, kapitaliseeritakse bilansis põhivarana. 
Põhivara remondi- ja hoolduskulud, mis tehakse eesmärgiga säilitada vara esialgset taset, 
kajastatakse nende kulude tekkimisel aruandeperioodi kuludes.  

Põhivarasid kajastatakse soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja 
võimalikud väärtuse langusest tulenevad allahindlused. Kulumi arvestamisel kasutatakse 
lineaarset meetodit.  

Maad ja kunstiväärtusi, mille väärtus aja jooksul ei vähene, ei amortiseerita. 
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Immateriaalne põhivara  

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja soetusmaksumusega alates 30 tuh kr. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetus-
maksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest 
tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset 
meetodit. 

Üldjuhul kajastatakse uurimis- ja arenguväljaminekud tekkimise momendil kuluna. Erandiks on 
arenguväljaminekud, mis on identifitseeritavad ja mis tõenäoliselt osalevad järgmistel 
perioodidel tehtavates tegevustes.  

Renditud varad  

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.  

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustusena renditud vara õiglase väärtuse summas 
või rendimaksete miinimumsumma nüüdisväärtuses, juhul kui see on madalam. Kapitalirendi 
tingimustel renditud varasid amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga, välja arvatud 
juhul, kui ei eksisteeri piisavat kindlust, kas rentnik omandab rendiperioodi lõpuks vara 
omandiõiguse – sellisel juhul amortiseeritakse vara, kas rendiperioodi jooksul või kasuliku tööea 
jooksul, olenevalt sellest, kumb on lühem. Kapitalirendi maksed jagatakse kohustust 
vähendavateks põhiosa tagasimakseteks ning intressikuluks.  

Kasutusrendi maksed kajastatakse kuluna ühtlaselt rendiperioodi jooksul.  

Eraldised ja potentsiaalsed kohustused  

Bilansis kajastatakse eraldisena enne bilansipäeva tekkinud kohustusi, millel on seaduslik või 
lepinguline alus või mis tulenevad aruandekohustuslase senisest tegevuspraktikast, mis nõuab 
varast loobumist ja mille suurust saab usaldusväärselt hinnata, kuid mille lõplik maksumus või 
maksetähtaeg ei ole kindlalt fikseeritud. Eraldiste hindamisel on lähtutud juhtkonna hinnangust, 
kogemustest ja vajadusel ka sõltumatute ekspertide hinnangutest.  

Pensionieraldistena kajastatakse „Avaliku teenistuse seaduse” alusel pensionisuurendust 
saavatele pensionäridele ja Sotsiaalkindlustusameti praegustele töötajatele arvestatud 
pensionieraldisi. Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse proportsionaalse osa 
krediteerimise meetodit, mille kohaselt tekitab iga tööalase teenistuse periood lisaühiku pensioni 
saamiseks vastavalt pensioni saamiseks nõutavale staažile. Pensionieraldiste arvestamiseks 
kasutatakse Statistikaameti andmeid keskmise järelejäänud eluea kohta ning 
Rahandusministeeriumi hinnanguid keskmise pensioni muutumise kohta tulevastel perioodidel.  

Lubadused, garantiid ja muud kohustused, mis teatud tingimustel võivad tulevikus muutuda 
kohustusteks, on avalikustatud raamatupidamise aastaaruande lisades potentsiaalsete 
kohustustena.  

Sihtfinantseerimine  

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, 
mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist 
ei kajastata tuluna või kuluna enne, kui eksisteerib piisav kindlus, et toetuse saaja vastab 
sihtfinantseerimisega seotud tingimustele ja sihtfinantseerimine leiab aset.  

Tegevuskulude sihtfinantseerimise kajastamisel lähtutakse tulude ja kulude vastavuse 
printsiibist (tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse proportsionaalselt sellega seonduvate 
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kuludega). Sihtfinantseerimise kajastamisel rakendatakse brutomeetodit, mille järgi kajastatakse 
tulemiaruandes kompenseeritavat kulu ja saadud toetust mõlemaid eraldi.  

Varade sihtfinantseerimise korral lähtutakse sihtfinantseerimise kajastamisel brutomeetodist – 
sihtfinantseerimise abil soetatud vara võetakse bilansis arvele tema soetusmaksumuses; varade 
soetamise toetuseks saadud sihtfinantseerimise summa kajastatakse tulemiaruandes tuluna 
sihtfinantseerimisest varade soetamisega samas perioodis.  

Välisvaluutas toimunud tehingute kajastamine  

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval 
ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed 
finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida 
kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud Eesti 
kroonidesse bilansipäeval ametlikult kehtinud Eesti Panga valuutakursside alusel. 
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu 
või kuluna.  

Maksude arvestus  

Põhivara või varude soetamisel tasutud mittetagastatavad maksud ja lõivud (näiteks käibemaks, 
juhul kui ostjaks on mitte-käibemaksukohustuslane) on kajastatud soetamishetkel kuluna ning 
neid ei kajastata varade soetusmaksumuse koosseisus. 

Tulude ja kulude arvestus  

Kulud on kajastatud tekkepõhiselt, st majandustehingute toimumise hetkel, sõltumata sellest, 
kas raha on tasutud. 

Kogutud maksude, lõivude ja trahvide tulu võetakse arvele tekkepõhiselt vastavalt esitatud 
maksudeklaratsioonidele ja muudele 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. Intressitulu 
arvestatakse tekkepõhiselt sisemise intressimäära alusel. Dividenditulu arvestatakse 
dividendide väljakuulutamisel.  

Netofinantseerimine riigieelarvest  

Kulude ja põhivara soetus kaetakse riigieelarvest ja kajastatakse saadud siiretena. Arvestatud 
tulude üleandmist riigieelarvesse kajastatakse antud siiretena. Samuti kajastatakse siiretena 
teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega tehtud muid tehinguid (varade, kohustuste, tulude ja 
kulude vastastikused üleandmised).  

Rahavoogude aruanne 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on põhitegevuse 
rahavoogude leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute 
mõju ja põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste nõuete ja kohustuste saldode 
muutused. 

2008. a aruande korrigeerimine 

Korrigeerimine on seotud SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla netovara muutusega tagasiulatuvalt 
summas 15 849 tuh kr. Muutus oli seotud lõpetamata haiguslugude inventuuriga, mille käigus 
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hinnati ümber haiguslugude maksumus. Varem kasutati inventeerimisel haigusloo keskmist 
hinda, nüüd tegelikku hinda. 

Likvideeritud Tööturuamet tegi kulutusi Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) tööturuteenuste 
infosüsteemi arendamiseks summas 1507 tuh kr. Väljaminekud kajastati ekslikult kuludes, õige 
olnuks väljaminekud kapitaliseerida. 

2008. majandusaasta aruandes on tehtud järgmised korrigeerimised: 
   tuh kr 

Osalused sihtasutustes  Osalus  
31.12.08 

Korrigee-
rimine 

Osalus  
31.12.08 

korrigeeritud 

Kokku 1 824 624 15 849 1 840 473 
sh SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 550 431 15 849 566 280 

    

Majandamiskulud 2008 Korrigee-
rimine 

2008 
korrigeeritud 

Kokku 1 119 959 -1 507 1 118 452 
sh info- ja kommunikatsioonitehnoloogia 
kulud  26 929 -1 507 25 422 

    

Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus  2008 Korrigee-
rimine 

2008 
korrigeeritud 

Kokku -43 569 -201 -43 770 
sh immateriaalse põhivara amortisatsioon  -7 243 -201 -7 444 

    

Immateriaalne põhivara  sh Tarkvara 
Tarkvara 
korrigee-

rimine 

Kokku 2008 
korrigeeritud 

vara 

Aruandeperioodi liikumised       
Soetatud soetusmaksumuses 2 772 1 507 28 627 

Amortisatsioon ja allahindlus -3 819 -201 -4 020 

Kokku liikumine 26 863 1 306 21 175 
Bilansiline väärtus perioodi lõpus       
Soetusmaksumus  98 286 1 507 110 919 

Akumuleeritud kulum -59 251 -201 -59 619 
Jääkväärtus  49 994 1 306 51 300 
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       tuh kr 

Jääk perioodi 
alguses 

Jääk perioodi 
lõpus 

Saadud toetused 
Nõu-
ded 

Saadud 
ette-
mak-
sed  

Arves-
tatud 
tulu 

Korri-
geeri-
mine 

Arves-
tatud 
tulu - 

korrigee-
ritud 

Nõu-
ded 

Saadud 
ette-
mak-
sed  

2008               
Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks 78 411 9 747 209 054 -1 507 207 547 98 058 3 635 
sh tagasinõutud sihtfinantseerimine     -4 785   -4 785     

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 159   226 535 1 507 228 042 15   
sh tagasinõutud sihtfinantseerimine               

Saadud toetused kokku 78 570 9 747 430 804   430 804 98 073 3 635 
 
   tuh kr 

Koondbilanss 31.12.2008 Korrigee-
rimine 

31.12.08 
korrigeeritud  

Varad 2 959 931 17 155 2 977 086 
Käibevara 512 041   512 041 
        
Põhivara 2 447 890 17 155 2 465 045 
Osalused sihtasutustes 1 824 624 15 849 1 840 473 
Immateriaalne põhivara 49 994 1 306 51 300 
        

Kohustused ja netovara  2 959 931 17 155 2 977 086 
        
Lühiajalised kohustused  641 831   641 831 
        
Pikaajalised kohustused 970 186   970 186 
Eelarvesse kuuluv netovara 1 347 914 17 155 1 365 069 

 
   tuh kr 

Tulemiaruanne 2008 Korrigee-
rimine 

Korrigeeritud 
tulem 

Tegevustulud 17 093 717   17 093 717 
Tegevuskulud -25 659 650 1 306 -25 658 344 

sh majandamiskulud -1 119 959 1 507 -1 118 452 
Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus -43 569 -201 -43 770 
Antud toetused -23 977 034 0 -23 977 034 

Tegevustulem -8 565 933 1 306 -8 564 627 
Finantstulud ja -kulud 358 795 15 849 374 644 

Tulem osalustelt 423 905 15 849 439 754 
Aruandeperioodi tulem -8 207 138 17 356 -8 189 983 
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Siirded 8 207 138 -17 356 8 189 983 

Siirded 2008 
Korrigee-

rimine 

2008 
korrigee-

ritud 
Rahalised netosiirded kokku 9 824 979   9 824 979 
Mitterahalised siirded kokku 8 160 380   8 160 380 

Netosiire tekke ja kassapõhise 
tulemi vahe kandmiseks 

riigieelarvesse -9 778 221 -17 155 -9 795 376 
Netofinantseerimine riigieelarvest 

kokku 8 207 138 -17 155 8 189 983 
    tuh kr 

Rahavoogude aruanne 2008 Korrigee-
rimine 

2008 
korrigee-

ritud  

Aruandeperioodi tegevustulem -8 565 933 1 306 -8 564 627 
        
Korrigeerimised:       
  sh põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 43 569 201 43 770 

Korrigeeritud tegevustulem -8 523 340 1 507 -8 521 833 
Rahavood põhitegevusest kokku -8 698 249 1 507 -8 696 742 

        
Rahavood investeerimistegevusest       

Tasutud põhivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja 
osalused)       
  sh immateriaalse põhivara soetus -27 119 -1 507 -28 626 
  Tasutud põhivara eest -49 312 -1 507 -50 819 

Rahavood investeerimistegevusest kokku -54 113 -1 507 -55 620 
        
Rahavood finantseerimistegevusest       
  sh netofinantseerimine eelarvest 8 709 132  8 709 132 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku 8 751 810  8 751 8010 
        

Puhas rahavoog -552   -552 
      0 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 3 742   3 742 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 3 190   3 190 
Raha ja selle ekvivalentide muutus -552   -552 

                                                                                                                        
Bilansipäevajärgsed sündmused  
 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva 31.12.09. a ja aruande koostamispäeva 18.05.10. a 
vahemikul, kuid on seotud aruandeperioodil või varasematel perioodidel toimunud tehingutega.  

Bilansipäevajärgsed sündmused, mida ei ole varade ja kohustuste hindamisel arvesse võetud, 
kuid mis võivad oluliselt mõjutada järgmise aruandeaasta tulemust, on avalikustatud 
raamatupidamise aastaaruande lisas 24.   



  

Lisa 2. Konsolideeritud asutused 
       

      tuh kr 

Tulemiaruande näitajad aasta kohta Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga 

  

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants- 
tulud ja           
-kulud 

Varad Kohustused Netovara 

2009             

Sotsiaalministeerium koos 
tsentraliseeritud asutustega 610 677 -1 909 079 620 678 2 930 573 -159 578 -2 770 995 
sh             

Sotsiaalministeerium 602 394 -1 441 091 620 680       

Kemikaalide Teabekeskus 555 -4 422         

Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskus   -1 163         

Riikliku Lepitaja Kantselei   -1 425 -2       

Tervishoiuamet 2 199 -430 497         
Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus 5 529 -30 481         

Ravimiamet 49 328 -40 283 -440 31 076 -7 460 -23 616 
Sotsiaalkindlustusamet 15 657 332 -25 704 979 -56 602 149 031 -1 647 881 1 498 850 
Tervise Arengu Instituut 21 338 -130 055 138 79 079 -7 961 -71 118 
Tervisekaitseinspektsioon 29 335 -178 391 -2 123 482 -39 888 -83 594 
Tööinspektsioon 5 270 -34 223   2 142 -13 006 10 864 
Tööturuamet  42 564 -215 703       0 
Elimineerimised -3 473 3 473   -1 053 989 64 

Kokku 16 412 371 -28 209 240 563 772 3 314 330 -1 874 785 -1 439 545 
              

2008 korrigeeritud             
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Sotsiaalministeerium koos 
tsentraliseeritud asutustega 269 111 -1 666 868 439 750 2 410 500 -93 021 2 317 479 
sh             

Sotsiaalministeerium 264 277 -1 194 671 439 753       

Kemikaalide Teabekeskus 423 -5 868         

Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskus   -1 440         

Riikliku Lepitaja Kantselei   -1 630 -3       

Tervishoiuamet 652 -432 359         

Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus 3 759 -30 900      

Ravimiamet 33 894 -39 062 -359 27 919 -10 809 17 110 
Sotsiaalkindlustusamet 16 597 018 -23 196 341 -64 809 314 681 -1 423 061 -1 108 380 
Tervise Arengu Instituut 18 935 -157 040 58 78 364 -4 681 73 683 
Tervisekaitseinspektsioon 27 358 -178 276   93 698 -9 986 83 712 
Tööinspektsioon 796 -35 271   1 634 -2 696 -1 062 
Tööturuamet  151 408 -390 285   51 214 -68 687 -17 473 
Elimineerimised -4 803 4 799 4 -924 924 0 
Kokku 17 093 717 -25 658 344 374 644 2 977 086 -1 612 017 1 365 069 

 

 

2009. a tsentraliseeris Sotsiaalministeerium veel Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse raamatupidamise. Tsentraliseeritud asutuste kohta 
peetakse samuti eraldi tulude ja kulude arvestust (lisa 23). 30.04.09. a lõpetas Tööturuamet oma tegevuse ning tööturuteenustega seotud 
tegevused anti koos varadega üle Eesti Töötukassale. 

 

 



  

 

Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid  
  tuh kr 
  31.12.09 31.12.08 
Arvelduskontod pankades 3 916 3 190 
Raha ja pangakontod kokku 3 916 3 190 

 

Tervise Arengu Instituudil on SEB-s summas 3916 tuh kr arvelduskonto, millel hoitakse 
erinevate välisprojektidega seotud vahendeid. Ühispanga konto on kontserniväline konto ning 
on avatud rahandusministri loal. 

Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega 
     
Lisa 4a. Nõuded ja kohustused     
    tuh kr 

  
Lühiajalised 
nõuded 

Pikaajalised 
nõuded 

Lühiajalised 
kohustused 

Pikaajalised 
kohustused 

Seisuga 31.12.09         
Riigiraamatupidamiskohuslased 41 035 3 931 161 859   
Kohalikud omavalitsused 602 967 1 586   
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 741   43 109 5 649 
Sihtasutused, tütarettevõtjad 91 594 3 696 50 597 33 
Avaliku sektori üksused kokku 133 972 8 594 257 151 5 682 
Seisuga 31.12.08         
Riigiraamatupidamiskohuslased 103 502 4 039 168 790   
Kohalikud omavalitsused 29 958 1 035 10 139   
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 811   6 610 5 690 
Sihtasutused, tütarettevõtjad 267 204 10 114 68 163 6 200 
Avaliku sektori üksused kokku 401 475 15 188 253 702 11 890 

 

Lisa 4b. Tulud ja kulud 
tuh kr 

  2009 2008 

  

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants 
tulud ja      
-kulud 

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants 
tulud ja      
-kulud 

Riigiraamatupidamiskohuslased 16 412 371 -55 809   16 929 906 -193 056   
Kohalikud omavalitsused 1 551 -132 869 66 1 698 -149 871 70 

Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 4 939 -515 057 620 240 5 072 -305 450 -188 
Sihtasutused, tütarettevõtjad 102 514 -1 261 211   86 920 -1 228 358 424 451 
Avaliku sektori üksused kokku 16 521 375 -1 964 946 620 306 17 023 596 -1 876 735 424 333 
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Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid  
     
Kohustused    tuh kr 

  

Lühiaja-
lised 

nõuded 

Makstud 
ettemak-

sed 

Saadud 
ettemak-

sed 

Lühiajali-
sed 

kohustu-
sed 

Seisuga 31.12.09         
Maksud         

Sotsiaalmaks       80 459 
Üksikisiku tulumaks       70 361 
Käibemaks    7   1 362 
Töötuskindlustusmaksed       741 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks       92 
Maksude ettemaksed   5 634     

Maksud kokku   5 641   153 015 
Lõivud kokku     478   

sh avaliku sektori üksustelt     13   

Trahvid kokku 90       
sh brutosummas 150       

Miinus ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded -60       

Maksud, lõivud, trahvid kokku 90 5 641 478 153 015 
          

Seisuga 31.12.08         
          

Maksud         
Sotsiaalmaks       61 996 
Üksikisiku tulumaks       61 067 
Kogumispensioni maksed       1 910 
Käibemaks    1   202 
Töötuskindlustusmaksed       260 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks       291 
Maksude ettemaksed   44 439     

Maksud kokku   44 440   125 726 
Lõivud kokku     546   

Trahvid kokku 83   1   
Maksud, lõivud, trahvid kokku 83 44 440 547 125 726 

 

Konsolideeritud raamatupidamisüksused on iseseisvad maksukohuslased, seepärast on 
maksuliikide lõikes kajastatud maksude ettemaksed ja kohustused bilansis saldeerimata. 

Kirjel „Sotsiaalmaks“ kajastub muu hulgas Sotsiaalkindlustusameti kohutus tasuda 
sotsiaalmaksu erijuhtudel summas vastavalt 73 826 tuh kr (2008. a 44 758 tuh kr). 
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Kirjel „Üksikisiku tulumaks“ moodustab töötasudelt kinnipeetava tulumaksu kõrval ka suure osa 
Sotsiaalkindlustusameti poolt pensioni väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks summas 31 358 tuh 
kr (2008. a 28 057 tuh kr) ning vanemahüvitiste väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks 35 317 tuh 
kr (2008.a 26 922 tuh kr). 

 5b. Tulud   
  tuh kr 

  2009 2008 

Maksud     
Tööandja sotsiaalmaks 15 651 198 16 588 137 

Maksud kokku 15 651 198 16 588 137 
      

Riigilõiv 5 805 4 477 
sh avaliku sektori üksustelt 288 94 
Ravimiseaduse alusel teostatavate toimingute 
riigilõiv 3 209 3 802 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel 
teostatavatel toimingutelt 1 924 457 
Muud riigilõivud  584 184 
Dokumendi legaliseerimise riigilõiv 12 16 

Riiklike tegevuslitsentside ja -lubade väljastamise ja 
pikendamise riigilõiv 31 14 
Majandustegevuse registri toimingute riigilõiv 45 4 

Maksud, lõivud kokku 15 657 003 16 592 614 
 

Tööandja sotsiaalmaks on kajastatud Sotsiaalkindlustusameti tegevustuluna, mis on arvele 
võetud Maksu- ja Tolliameti õiendi alusel ning kajastatud antud üksuste vaheliste siiretena. 

Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused  
     

31.12.09 31.12.08 

   
Lühiajaline 

osa 
Pikaajaline 

osa 
Lühiajaline 

osa 
Pikaajaline 

osa 
Muud nõuded ja ettemaksed         
Ettemakstud toetused 83 999   251 245   
Nõuded toetuste ja siirete eest 38 055   98 073   
sh põhivara 32 451       

Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 
(vt lisa 5) 5 641   44 440   
Laenu- ja liisingunõuded 2 642       

Ettemakstud tulevaste perioodide 
kulud 14 937 8 593 29 141 15 187 
Muud nõuded 8 903 12 486 7 239 13 801 
Nõuded ostjate vastu 5 493   4 009   
sh põhivara 72       
Viitlaekumised 3       
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Muud nõuded ja ettemaksed kokku 159 673 21 079 434 147 28 988 

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed         
Toetuste ja siirete kohustused 321 395   293 917   

Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 
lisa 5) 153 015   125 726   
Muud kohustused 4 563 33 11 472 45 
Toetusteks saadud ettemaksed 7 034   3 635   
sh põhivara 482       

Muud saadud ettemaksed ja tulevaste 
perioodide tulud 300 5 649 220 5 691 
Viitvõlad 20   17   

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed kokku 486 327 5 682 434 987 5 736 

 

Kirjel „Ettemakstud toetused“ kajastub muu hulgas Sotsiaalkindlustusameti poolt Eesti Postile 
tehtud ettemakse 75 000 tuh kr (2008. a 205 381 tuh kr) 2010. a jaanuarikuu pensionide 
väljamaksmiseks (vt lisa 15b). Vähenemine on tingitud 2009. aasta alguses jõustunud 
muudatusest pensionide, toetuste, hüvitiste väljamaksmisviisides. Posti teel maksja kulul 
maksmist jätkati vaid isiku põhjendatud taotluse alusel või isiku enda kulul.  
Samuti kajastub siin Sotsiaalministeeriumi antud eraldisi kogusummas 9478 tuh kr (2008. a 
17 605 tuh kr) väiksemate projektide tarbeks. 

Kirjel „Nõuded toetuste ja siirete eest“ kajastub muu hulgas Sotsiaalministeeriumi nõue 
Rahandusministeeriumile summas 31 247 tuh kr elukeskkonna arendamise rakenduskava 
Euroopa Regionaalarengu Fondist (edaspidi ERF) rahastatava suuna „Tervishoiu ja hoolekande 
infrastruktuuri arendamine“ meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ 
osas (vt lisa 15b). 

Kirjel „Ettemakstud tulevaste perioodide kulud“ kajastub muu hulgas Tervishoiuameti 
isikukaitsevahenditega jms seotud ettemaksude lühiajaline osa summas 6395 tuh kr (2008. a 
6403 tuh kr). 
Kirjel „Ettemakstud tulevaste perioodide kulud“ pikaajaline osa kajastub Tervishoiuameti 
ettemaksed tervishoiuteenuse osutajatele isikukaitsevahenditega jms soetamiseks summas 
3696 tuh kr (2008. a 10 114 tuh kr). Samuti kajastuvad Sotsiaalkindlustusameti renditud 
hoonetesse tehtud investeeringud, mida tasaarveldatakse rendi ettemaksetest: 3931 tuh kr 
Rapla Maavalitsusele (rendi tasaarvelduse lõpp 2050. a) ja 967 tuh kr Pärnu Linnavalitsusele 
(rendi tasaarvelduse lõpp 2021. a).  

Pensionide, toetuste ja hüvitiste enammaksete nõuded, mis eeldatavalt laekuvad hiljem kui ühe 
aasta jooksul on kajastatud kirjel „Muud pikaajalised nõuded“. Pikaajaliste pensionide, toetuste 
ja hüvitiste enammaksetest (brutosummas 24 251 tuh kr) hinnati 2009. aastal ebatõenäoliselt 
laekuvateks 9475 tuh kr ning pikaajaliste nõuete diskontona (allahindlusena) kajastati 
2290 tuh kr. 
Kirjel „Muud nõuded“ kajastuvad peamiselt Sotsiaalkindlustusameti regressinõuded 
kindlustusfirmade vastu summas 3982 tuh kr (2008. a 3562 tuh kr) ja 4132 tuh kr (2008. a 
3011 tuh kr) pensionide, toetuste ja hüvitiste ülemaksed. Pensionide regressinõuded esitatakse 
kindlustusfirmadele (vt lisa 17). Alusetult enammakstud summade tagasinõudmisel ja 
arvestamisel lähtutakse riikliku pensionikindlustuse seadusest (§ 48), riiklike peretoetuste 
seadusest (§ 30), puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest (§ 24), vanemahüvitise 
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seadusest (§ 7) ja riikliku matusetoetuse seadusest (§ 13). Muude lühiajaliste nõuete all 
kajastatud pensionide, toetuste ja hüvitiste enammaksetest (brutosummas 9029 tuh kr) hinnati 
2008. aastal ebatõenäoliselt laekuvateks nõueteks 6018 tuh kr.  

Kirjel „Nõuded ostjate vastu“ kajastuvad muu hulgas Ravimiameti nõuded summas 2861 tuh kr 
(2008. a 2265 tuh kr) ja Tervisekaitseinspektsiooni nõuded summas 2239 (2008. a 1467 tuh kr) 
(lisa 14). 

Kirjel „Toetuste maksmise kohustus“ kajastuvad muu hulgas 260 212 tuh kr 2009. eest 
arvestatud, kuid bilansikuupäevaks väljamaksmata pensionide, toetuste ja hüvitiste kohustused, 
millest 12 096 tuh kr on tekkepõhiselt arvele võetud neljandal kvartalil tehtud õppelaenude 
osalised kustutamismaksed lapse sünni korral ja 3019 tuh kr täiendavate puhkusepäevade 
hüvitised. Õppelaenu kohustused kuuluvad tasumisele 2010. aasta jaanuaris. Väljamaksmata 
pensionide kohustus on 12 361 tuh kr ning pensionidelt kinnipeetud deklareerimata tulumaksu 
kohustus 1307 tuh kr. Väljamaksmata peretoetuste suuremad kohustused on vanemahüvitiste 
kohustus 184 189 tuh kr ning vanemahüvitistelt kinnipeetud deklareerimata tulumaksu kohustus 
36 760 tuh kr. Olulisema toetuste maksmise kohustuse kasvu võrreldes 2008. aastaga 
põhjustas vanemahüvitiste suurenemine ja sellega seotud suurema väljamaksmata 
vanemahüvitiste kohustuse kajastamine (vt ka lisa 15b). 
 

Kirjel „Toetuste ja siirete kohustused“ on kajastatud muu hulgas Sotsiaalministeeriumi kohustus 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla suhtes summas 30 992 tuh kr ja samas summas on kajastatud 
nõuet Rahandusministeeriumi vastu kirjel „Nõuded toetuste ja siirete eest“ ERF rahastatava 
meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ raames ning 28 961 tuh kr 
Eesti Töötukassale tööturuteenuste osutamiseks vastavalt sõlmitud halduslepingule. 

Kirjel „Muud kohustused“ on olulisim Sotsiaalkindlustusameti sihtfinantseerimise 
tagasimaksmise kohustus summas 3382 tuh krooni. Sihtfinantseerimine tagastati 
Rahandusministeeriumi kaudu 2010. a märtsis.  

 

Kirjel „Muud saadud ettemaksud ja tulevaste perioodide tulud“ pikaajaline osa on kajastatud 
summas 5650 tuh kr Eesti Haigekassa poolt Sotsiaalkindlustusameti hoonetesse tehtud 
investeeringud, mida tasaarveldatakse rendi ettemaksetest. 
 
  tuh kr 

Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja 
kohustustelt 

2009 2008 

Intressitulu diskonteeritud 
pikaajalistelt nõuetelt 894 69 
Intressitulud deposiitidelt 138 62 

Kokku 1 032 131 
 
 
Bilansivälised kohustused    
                                tuh kr 

 31.12.09 31.12.08 
Muud sõlmitud hankelepingud 211 286 115 048 

kuni 1 aasta 191 090 105 847 

1–2 aastat 20 196 9 201 

Võetud rendikohustused 63 297 63 433 
kuni 1 aasta 6 623 6 487 
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1–2 aastat 6 683 6 670 

2–3 aastat 5 768 5 709 

3–4 aastat 5 375 4 918 

4–5 aastat 5 484 4 706 

üle 5 aasta 33 364 34 943 
 

Kirjel „Muud sõlmitud hankepingud“ kajastuvad suurima kohustusena Sotsiaalministeeriumi 
sõlmitud ravimite/vaktsiinide hankelepingud  144 451 tuh kr (2008. a 64 733 tuh kr).  

Kirjel „Võetud rendikohustused“ on suurimaks Sotsiaalkindlustusameti kohustus AS Ida-Tallinna 
Keskhaigla ees, kellega on 1996. a sõlmitud 25 aastaks Tallinnas Lembitu tn 10 asuva hoone 
rendileping. Ühe kuu renditasu koos käibemaksuga on 398 tuh kr. Rendilepingut saab lõpetada 
ennetähtaegselt poolte kokkuleppel. Sotsiaalkindlustusametil on õigus kooskõlastatult 
rendileandjaga anda ruume allrendile. Allrendilepingud on sõlmitud Eesti Haigekassaga ja 
Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusega. Eesti Haigekassale esitatakse iga kuu rendiarved summas 
165 tuh kr ja Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusele 15 tuh kr.  

 
Lisa 7. Varud  
  tuh kr 
  31.12.09 31.12.08 
Tooraine ja materjal 87 337 51 583 
Riigi tegevusvaru 6 896 6 207 
Ettemaksed 1 242 16 664 

Varud kokku 95 475 74 621 
 
Kirjel „Tooraine ja materjalid“ kajastuvad peamiselt Tervisekaitseinspektsiooni HIV/AIDSi-
ravimid summas 54 801 tuh kr (2008. a 42 794 tuh kr) ning vaktsiinid summas 29 262 tuh kr 
(2008. a 5907 tuh kr). 2008. a hinnati varusid alla summas 838 tuh kr (vt lisa 20).  

Kirjel „Ettemaksed“ kajastub peamiselt Sotsiaalministeeriumi ettemaks 1233 tuh kr 
tuberkuloosiravimite eest. 

Lisa 8. Osalused sihtasutustes  
    tuh kr  

Sihtasutuse nimi 

Korrigee-
ritud 
osalus  
31.12.08 

sh 
korrigee-
ritud 
tulem 

Tulem 
kapitali- 
osaluse 
meetodi
l 

Osalus  
31.12.09 

 

SA Tartu Kliinikum* 1 166 637   64 569 1 231 206  
SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 566 280 15 849 502 081 1 068 361  

SA Viljandi Haigla 61 945   11 934 73 879  

SA Haapsalu Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 29 473   2 544 32 017 

 

Eesti E-tervise Sihtasutus 6 096   1 484 7 580  
SA Eesti Tervishoiu 
Pildipank 6 425   1 069 7 494  
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SA Sillamäe 
Narkorehabilitatsioonikeskus 2 229   -230 1 999 

 

SA Eesti Puuetega Inimeste 
Fond 1 388   -84 1 304 

 

Kokku 1 840 473 15 849 583 367 2 423 840  
      
* andmed kajastatud koos SA Tartu Kiirabiga    

 

Siin on kajastatud sihtasutused, kelle üle on Sotsiaalministeeriumil valitsev või oluline mõju. 

SA Tartu Kiirabi asutajateks olid SA Tartu Kliinikum ja Tartu linn. 2008. a tegid audiitorid 
ettepaneku kajastada SA Tartu Kliinikumil oma aruandes oma enamusosalust SA Tartu Kiirabis. 
Seepärast on käesolevas aruandes osalused kajastatud ühes summas. 

Alates 2008. a kajastatakse Sotsiaalministeeriumi bilansis kokkuleppel ministeeriumi 
juhtkonnaga ning Rahandusministeeriumiga SA Eesti Tervishoiu Pildipanga netovara. SA Eesti 
Pildipanga asutajateks olid võrdsetes osades SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla. Kuni 2008. a liitis Rahandusministeerium SA Eesti Tervishoiu Pildipanga 
netovara riigi koondaruandele. 
 
Lisa 9. Tütarettevõtjad  
   tuh kr 

  

Bilansiline 
väärtus 

31.12.08 

Kasum 
kapitali- 

osalusest 

Bilansiline 
väärtus 

31.12.09 

AS Hoolekandeteenused 163 975 21 464 185 439 
Kokku 163 975 21 464 185 439 

 
Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud  
  tuh kr 

  2009 2008 

Bilansiline väärtus perioodi alguses     
Soetusmaksumus 1 157 28 557 
Akumuleeritud kulum -115 -1 745 
Jääkväärtus 1 042 26 812 

Perioodi liikumised     

Amortisatsioon ja allahindlused -23 -16 091 

Kinnisvarainvesteeringute üleandmine 
mitterahalise sissemaksena netovarasse   -9 686 

Mitterahaline sihtfinantseerimine -20 -58 
Varade mitterahalised siirded   65 

Ümberklassifitseerimine põhivarast 20   

Ümberklassifitseerimine põhivara klassi -186   
Üleshindlus 186   

Liikumised kokku -23 -25 770 
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Bilansiline väärtus perioodi lõpus     
Soetusmaksumus 1157 1 157 
Akumuleeritud kulum -138 -115 
Jääkväärtus 1 019 1 042 

 
Kirjel „Kinnisvarainvesteeringud“ kajastuvad Sotsiaalministeeriumile kuuluvad Tartus Kaunase 
pst 81 asuvad ruumid soetusmaksumusega 1157 tuh kr, mis ei teeni renditulu. 

Kirjel „Mitterahaline sihtfinantseerimine“ kajastub maa (asukohaga Nooruse 5, Jõhvi linn) tasuta 
võõrandamine notariaallepingu alusel Eesti Haigekassale, mis tulnuks võõranda ajal, kui Eesti 
Haigekassale võõrandati kinnisasjal olev hoone.  
 
Kirjel „Üleshindlus“ kajastub maa (asukohaga Näituse väljak, kvartal nr 180, Viljandi linn) uues 
väärtuses. 2009. a jagati maaüksus 10 krundiks, millest viiele ehitatakse tulevikus 
sotsiaalobjektid, ühe maatüki otstarbeks määrati transpordimaa ja nelja maatüki otstarbeks 
elamumaa. Tulevikus on viimased kavas üle anda ASile Riigi Kinnisvara. 
 
Kinnistatud maa klassifitseeriti ümber ja viidi üle materiaalseks põhivaraks ning kajastub kirjel 
„Maa“ (lisa 11). 
2010. a anti ASile Hoolekandeteenused mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali 
suurendamiseks notariaallepingu alusel üle korteriomand asukohaga Kaunase pst 81, Tartu linn, 
summas 1150 tuh kr (vt lisa 24). 
 

Lisa 11. Materiaalne põhivara 
         tuh kr 

  
Maa 

Hooned 
ja 

rajatised 

Masinad 
ja 

seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku 

Bilansiline väärtus 
perioodi alguses              
Soetusmaksumus 7 447 392 703 128 622 15 639 6 890 551 301 
Akumuleeritud kulum   -49 902 -109 048 -13 084   -172 034 
Jääkväärtus 7 447 342 801 19 574 2 555 6 890 379 267 
Aruandeperioodi 
liikumised             

Soetused ja parendused 0   4 164   4 425 8 589 
Siirded 77 -101 -60 60 0 -24 

Ümberklassifitseerimine 
kinnisvarainvesteeringutest 186         186 
Kulum ja allahindlus 0 -12 137 -5 630 -625   -18 392 
Mahakandmine     -59 -5   -64 
Üle viidud kinnisvara 
investeeringuks -20         -20 
Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine     -209 -159   -368 
Ümberhindlus 18         18 
Ümberklassifitseerimine   933 -42 102 -993 0 
Kokku liikumised 261 -11 305 -1 836 -627 3 432 -10 011 
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Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus             
Soetusmaksumus 7 708 393 591 114 399 11 007 10 322 537 027 
Kogunenud kulum   -62 095 -96 661 -9 079   -167 835 
Jääkväärtus 7 708 331 496 17 738 1 928 10 322 369 192 

Kasutusrendile 
(kasutusse) antud varad             
Soetusmaksumus   41 823       41 823 
Jääkväärtus   34 212       34 212 

Kirjel „Ümberklassifitseerimine“ kajastub muu hulgas Tallinnas Hiiu 42 asuva Tervise Arengu 
Instituudi hoone renoveerimine summas 933 tuh kr. 

Kirjel „Üle antud mitterahalised sissemaksed“ kajastuvad varad, mis anti Eesti Töötukassale 
koos tööturuteenuste üleandmisega.   

Kirjel „Maa ümberhindlus“ kajastub Valgas Pärna pst 22 asuva maa kinnistamine. Majas asub 
Tervisekaitseinspektsiooni Lõuna talituse Valgamaa esindus. Varem oli maja arvel vallasvarana. 
Maatüki suurus on 568 m2. 
 
Kirjel „Siirded“ kajastub muu hulgas Vabariigi Valitsuse 12.02.09 korralduse nr 55 alusel 
Keskkonnaministeeriumi poolt üleantud maaüksus asukohaga Kase tn 27, Elva linn, 
maksustamishinnas 53 tuh kr ning Vabariigi Valitsuse 08.01.09 korralduse nr 5 alusel Põlva 
Maavalitsuse poolt üle antud kinnistu asukohaga J. Käisi tn 1a, Põlva linn (maa maksumus 2 tuh 
kr ja hoone 1150 tuh kr). Vabariigi Valitsuse 08.01.09 korralduse nr 3 alusel andis Ida-Viru 
Maavalitsus üle kinnistu asukohaga Nurme tn 49, Narva-Jõesuu (maa maksumus 27 tuh kr). 
Vabariigi Valitsuse 20.11.2008. a korralduse nr 463 alusel toimus 2009. a jaanuaris kinnistu 
(asukohaga Karja tn 24, Võru linn) üleandmine Kaitseministeeriumile, milles maa maksumus oli 
5 tuh krooni ja hoonete soetusmaksumus 1195 tuh krooni. 
 
Kirjel „Lõpetamata tööd ja ettemaksed“ kajastuvad muu hulgas Pärnu ja Narva-Jõesuu 
asenduskodude ehitamisega seotud tööd summas vastavalt 5994 tuh kr ja 1731 tuh kr ning 
Viljandi linnas Näituse väljakul asuva kõrgepingeliini maa alla viimise kulud summas 
2443 tuh kr.  
 
2010. a anti kolm kinnisvaraobjekti üle Riigi Kinnisvara AS-ile mitterahaliste sissemaksetena 
aktsiakapitali suurendamiseks (vt lisa 24). 
 
Pärnu ja Haapsalu linn on seadnud kolmeaastase tasuta hoonestusõiguse Sotsiaalministeeriumi 
kasuks asenduskodude ehitamiseks. Ehituste valmides annab Sotsiaalministeerium ehitised üle 
kohalikele omavalitsustele. 
 
Kirjel „Kasutusrendile (kasutusse) antud varad“ kajastuvad muu hulgas Sotsiaalministeeriumi 
poolt tasuta kasutusse antud hooned. Merimetsa Tugikeskus MTÜ-le on antud hooned aadressil 
Merimetsa tee 1, Tallinn, bilansilise väärtusega 26 400 tuh kr. Merimetsa Tugikeskus MTÜ on 
kohustatud kasutama vara oma põhikirjaliste kohustuste täitmiseks. Leping Merimetsa 
Tugikeskuse MTÜ-ga kehtib kuni 11.11.2010. a. Teine hoone on antud MTÜ AIDS-i 
Ennetuskeskusele aadressil Mardi 3, Tallinn, bilansilise väärtusega 8623 tuh kr, mida MTÜ 
kasutab bürooruumidena HIV/AIDS-i ja uimastite leviku tõkestamisele suunatud 
administratiivseks tegevuseks. Leping on tähtajatu. Samuti kajastub kirjel Eesti Evangeelsele 
Luterlikule Kirikule (edaspidi EELK) tasuta kasutusse antud pind 2181 m2 asukohaga Hiiu 42, 
Tallinn. EELK-l lasub kohustus antud pinnal korraldada diakooniahaigla tegevust. Leping kehtib 
kuni 15.12.2048. a. 
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Nõuded rendile antud varadelt 
    
   tuh kr 

Rendilevõtja 2010 2009 2008 
Eesti Haigekassa 506 506 459 
Kuulmisrehabilitatsioonikeskus 45 45 41 
OÜ Tam-GD     14 
OÜ Saukas 19 19 19 
AS Hoolekandeteenused 18 18 18 

KOKKU 588 588 551 
 
1999. a sõlmis Sotsiaalkindlustusamet allrendilepingu ja 2002. a allrendilepingu muudatuse 
Eesti Haigekassaga Tallinnas Lembitu tn 10 asuva hoone rendile andmiseks. Leping kehtib kuni 
2021. a. Lepingu võib lõpetada ennetähtaegselt ühe poole algatusel, teatades sellest kolm kuud 
ette. 

Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusega on sõlmitud allrendileping kuni 2021. a Tallinnas Lembitu 
tn 10 asuva hoone rendile andmiseks. Lepingu saab lõpetada ühe poole algatusel. Lepingu 
ennetähtaegsest lõpetamisest tuleb sellest teisele poolele teatada kolm kuud ette. 

Sotsiaalministeerium rendib OÜ-le Saukas Tallinnas Gonsiori 29 asuva hoone keldriruume 
toitlustusteenuse osutamiseks. Leping sõlmiti 2006. a viieks aastaks. Rentnikul on õigus leping 
ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kolm kuud.  

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus rendib ASile Hoolekandeteenused Tallinnas Astangu 27 
asuvaid bürooruume. Leping sõlmiti 2008. a kümneks aastaks. Rentnikul on õigus leping 
ennetähtaegselt üles öelda, teatades sellest ette vähemalt kuus kuud.  

 
Lisa 12. Immateriaalne põhivara  
   tuh kr 

  

Tarkvara 

Ettemaksed 
ja 

kasutusele 
võtmata       
varad 

Kokku 

Bilansiline väärtus 
perioodi alguses       

Soetusmaksumus  99 793 11 126 110 919 
Akumuleeritud kulum -59 452 -167 -59 619 
Jääkväärtus  40 341 10 959 51 300 

Aruandeperioodi 
liikumised       

Soetatud 
soetusmaksumuses 4 129 11 822 15 951 
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Ümberklassifitseerimine 
põhivara klasside vahel 8 222 -8 222   
 
 
 
 
Siirded 
 
 
 
 46 -46   

Mitterahaline 
sihtfinantseerimine -1 076   -1 076 
Mahakandmine -2 685   -2 685 
Amortisatsioon ja 
allahindlus -7 577   -7 577 

Kokku liikumine 1 059 3 554 4 613 
Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus       
Soetusmaksumus  102 173 14 513 116 686 
Akumuleeritud kulum -62 079   -62 079 
Jääkväärtus  40 094 14 513 54 607 

 

Kirje „Ümberklassifitseerimine“ sisaldab muu hulgas ka pensionite infosüsteemi SKAIS 
arendamisega seotud investeeringud summas 7214 tuh kr, millest hinnanguliselt moodustas 
esialgse soetusmaksumuse 2663 tuh kr ning 4551 tuh kr liideti vara maksumusele. 

Kirjel „Mitterahaline sihtfinantseerimine“ kajastub Eesti Töötukassale üle antud tööturuteenuste 
infosüsteem summas 1076 tuh kr. 

Seisuga 31.12.09 on suuremateks lõpetamata arendusteks 7001 tuh kr sotsiaalteenuste 
andmeregister (edaspidi STAR), 3130 tuh kr kliendiportaal ja 2624 tuh kr tööpoliitika statistika 
infosüsteem (edaspidi TÖIS). STAR on esmatasandi (operatiivandmete) andmekogu, 
infotehnoloogiline rakendus sotsiaaltöö korraldamiseks ja andmekogu valitsemisala 
haldamiseks, sotsiaalpoliitika kujundamiseks ning otsuste tegemiseks. Lisaks on ta statistika ja 
analüüside andmeallikas Sotsiaalministeeriumile, maavalitsustele, kohalikele omavalitsustele ja 
avalikkusele. TÖIS on tööinfoga seotud registrite andmeait, statistika ja analüüside andmeallikas 
Sotsiaalministeeriumile. 

Kliendiportaali eesmärk on võimaldada klientidel kiiremat ja mugavamat taotluste, aruannete ja 
teatiste elektroonilist esitamist ning kiirendada esitatud dokumentide menetlust. Samuti on 
kliendil võimalik alati näha varem esitatud dokumente. Enamik esitatud dokumente liigub 
kliendiportaalist automaatselt edasi menetlusandmebaasi ning kliendil on võimalik kliendiportaali 
kaudu teada saada menetluse seisu. 
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Lisa 13. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused 
       tuh kr 

Eraldised 

Jääk 
31.12.08 

Kasu-
tatud  

Ümber-
hindlus 

Ümber-
klassifit-
seerimi-

ne 

Arvestus-
põhimõtt
e muutus 

Arves-
tatud 

intressi
-kulu 

Jääk 
31.12.09 

Pensionieraldised 1 038 532 -83 032 129 261   132 436 57 496 1 274 693 
sh lühiajalised 80 271 -83 032   88 880 108   86 227 
     pikaajalised 958 261   129 261 -88 880 132 328 57 496 1 188 466 

 

2008. a muudeti riigi raamatupidamise üldeeskirja § 48 lõiget 8, mille järgi tuleb bilansipäevaks 
välja teenitud, kuid välja maksmata pensionisuurendused, ametipensionid ja muud pikaajalised 
tööga seotud hüvitised endistele ja tööl käivatele riigi töötajatele kajastada eraldistena selle 
riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kelle juures töötajad vastava hüvitise välja teenisid. 
Avaliku teenistuse seaduse alusel pensionieraldiste arvestamisel rakendatakse § 48 lõiget 8 
alates 31.12.09.  

Lisaks arvestatakse, et avaliku teenistuse seaduse alusel pensionisuurendust saavatele 
pensionäridele arvestatakse pensionieraldisi selle riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kes 
neid välja maksab. Kui vastavaid hüvitisi maksab välja teine asutus, kajastatakse väljamaksed 
siiretena sellele riigiasutusele, kelle bilansis vastavad eraldised on moodustatud.  
 
 
Siiretena üleantud eraldised ja väljamaksed 
 
                                                                                                                             tuh kr 

Asutus 

2009. a 
väljamakstud 

pensionid 
kokku 

2009. a 
väljamakstud 

pensionid 
 

2009. a 
väljamakstud 

pensionid 
(eripensionid) 

2008. a  
väljamakstud 

pensionid 

Politseiamet 127 593 127 593  123 351 
Kaitseministeerium 51 526 51 526  48 616 
Harju Maakohus 15 370 12 353 3 017 10 379 
Prokuratuur 5 465 4 109 1 356 4 489 
Riigikohus 4 778 4 214 564 5 429 
Riigikontroll 4 206 4 206  4 217 
Piirivalveamet 2 243 2 243  1 152 
Õiguskantsler  511 409 102 484 
Päästeamet 188 188  67 

Kokku 211 880 206 841 5 039 198 184 
 
Aruandeaastal tehtud pensioniväljamakseid anti siiretena üle kokku summas 211 880 tuh kr, 
millest 206 841 tuh kr kajastati riigieelarves real „Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele“. 
Sotsiaalmaksutuludest makstavatest pensionidest anti siiretena üle eripensionide väljamakseid 
summas 5039 tuh kr.  
 
Eripensionide väljamakseteks saadi siiretena Sotsiaalkindlustusameti eelarvesse Politseiametilt 
127 593 tuh kr, Kaitseministeeriumilt 51 526 tuh kr, Prokuratuurilt 4109 tuh kr ja Piirivalveametilt 
2243 tuh kr (vt lisa 22).  
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Avalike teenistujate pensionisuurendusi maksti 2009. aastal 83 032 tuh kr. 
 
Avaliku teenistuse seaduse alusel pensionisuurendust saavatele pensionäridele arvestatud 
pensionieraldis kajastatakse Sotsiaalkindlustusameti bilansis kokku summas 1 142 256 tuh 
krooni. Pensionieraldis valitsemisala praegustele töötajatele ATS alusel (kes ei ole pensionile 
jäänud) hinnati esmakordselt seisuga 31.12.09. a ja kajastati eraldisena, kui arvestuspõhimõte 
muutus, mida rakendatakse edasiulatuvalt (ei tehtud kandeid tulemiaruande kontodele). 
Pensionieraldiste arvestamiseks kasutatakse proportsionaalse osa krediteerimise meetodit, 
mille kohaselt tekitab iga hüvitise määramise aluseks olev tööalase teenistuse periood lisaühiku 
hüvitise saamiseks ning eraldiste kajastamisel võetakse arvesse eripensioni tõusu ja 
hinnangulist eluiga.   

Eraldised võetakse arvele lühi- ja pikaajalise osana. Pikaajalised eraldised kajastatakse 
diskonteerituna määraga 6% aastas. 2009. aastal arvestati intressikulu 57 496 tuh krooni. 
Pensionieraldiste kontol aasta kestel tehinguid ei kajastatud ja aasta lõpus korrigeeriti eraldise 
muutust vastavalt arvestustabelitele kontol 416000 summas 129 261 tuh krooni. Eraldise 
arvestus hõlmab 4970 pensionäri andmeid ja valitsemisala praeguste töötajate andmeid. 

Pensionieraldised     
                                                                                                                                              

tuh kr 
31.12.09 31.12.08 

  

Lühiajaline 
osa 

Pikaajaline 
osa 

Lühiajaline 
osa 

Pikaajaline 
osa 

Pensionieraldis pensionile 
jäänud avalikele teenistujatele 
ATS alusel 86 118 1 056 138 80 270 958 261 
 

 
Lisa 14. Laenukohustused 
    
   tuh kr 

Järelejäänud 
tähtaja järgi 

Tähtajaga 
kuni 1 
aasta 

Tähtajaga 
1–5     

aastat 
Kokku 

31.12.09       
Laenud 2 642   2 642 
Kapitalirent 45 40 85 
Kokku 2 687 40 2 727 

31.12.08       
Laenud 36 685   36 685 
Kapitalirent 1 015 6 189 7 204 
Kokku 37 700 6 189 43 889 

 

Kirjel „Laenud“ kajastub Kaagvere Erikooli programmile „Kasvatuse eritingimusi vajavate 
tütarlaste ja maanoorte õpi- ja arengukeskkonna parandamine“ antud sildfinantseering. Projekt 
on finantseeritav Norra finantsinstrumendi ja EMP raames, mille puhul ei ole võimalik 
ettemakseid saada. Seetõttu peab toetuse saaja tegema kulud esmalt oma eelarvest ja alles siis 
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saab väljamaksetaotluse alusel küsida toetuse väljamakset. Kuna summad on suured, ei 
võimaldanud Kaagvere Erikooli eelarve nii suuri väljamakseid oma eelarvest teha. 
 

Valitsemisalas on kapitalirendi tingimusel kaks lepingut. Tervishoiuamet sõlmis ASiga Overall 
Finantseeringud bürookombaini rendilepingu, mille järgi on kõik riskid läinud üle rentnikule 
rendiobjekti vastuvõtmise hetkest. Seisuga 31.12.09 on laenukohustuste kogusumma 36 tuh kr. 

Tervisekaitseinspektsioonil lõppes 2009. a auto kasutusrendileping. Auto tagasiostu eelse 
remondi ja osade vahetuse kohta tehti hinnapakkumine summas 68 tuh kr ilma käibemaksuta. 
Sealhulgas nõuti töökorras olevate tarvikute vahetust kallimate originaalosade vastu. Kerelt leiti 
kriime (mis meie hinnangul oli loomuliku kulumi tulemus), mille likvideerimiseks tulnuks teha 
märkimisväärses ulatuses kereremonti. Auto jääkväärtuseks 2009. a septembri lõpu seisuga oli 
56 tuh krooni. Seepärast oli majanduslikult otstarbekam sõlmida uus leping 
kapitalirenditingimustel maksumusega 56 tuh kr. Seisuga 31.12.09 on laenukohustuste 
kogusumma 49 tuh kr. 
  

Kapitalirendileping sõlmiti osaühinguga Tartu Tehnoloogiapark 12.09.05. a. Lepingu objektiks on 
mõtteline osa Tartu linnas Nooruse 1 asuvast kinnistust. Rendilepingu lõpptähtaeg on 
11.09.2015. 2009. aastal lepiti Tartu Tehnoloogiapargiga kokku lepingu ennetähtaegse 
lõpetamise suhtes ja tasuti kõik rendimaksed koos intressidega summas (intressisumma oli 440 
tuh kr). 
 

 

Lisa 15. Saadud ja antud toetused 
15a. Saadud toetused       
     tuh kr 

Jääk perioodi 
alguses Jääk perioodi lõpus   

Nõuded 
Saadud 
ettemak-

sed  

Arvestatud 
tulu 

Nõuded 
Saadud 
ettemak-

sed  

2009           
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 98 058 3 635 125 435 38 055 6 552 
sh tagasinõutud sihtfinantseerimine     -760     
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 15   549 579     
sh tagasinõutud sihtfinantseerimine     -3 390     
Mittesihtotstarbeline finantseerimine           

Saadud toetused kokku 98 073 3 635 670 864 38 055 6 552 
2008 korrigeeritud           

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 78 411 9 747 207 544 98 058 3 635 
sh tagasinõutud sihtfinantseerimine     -4 785     

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks 159   228 042 15   
sh tagasinõutud sihtfinantseerimine           

Mittesihtotstarbeline finantseerimine           

Saadud toetused kokku 78 570 9 747 430 804 98 073 3 635 
 

Sotsiaalministeeriumi suurimaks tuluks oli ESF „Inimressursi arendamise rakenduskava“ 
prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” tulu kogusummas 16 209 tuh kr, mis kajastub muu 
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hulgas kirjel „Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks“. Antud suunal viidi ellu alljärgnevaid 
programme: 

1) töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed, mille üldeesmärk on suurendada 
erivajadustega inimeste ja nende pereliikmete tööhõivet; 2009. a saadi toetusest tulu 
11 750 tuh kr; 

2) tööelu kvaliteedi parandamine, mille eesmärk on suurendada töösuhete selgust ja 
paindlikkust, muuta töökeskkond enam töötajate tervist hoidvaks ning tõsta töövaldkonna 
poliitikate kujundamise haldussuutlikkust; 2009. a saadi toetusest tulu summas 2031 tuh kr;  

3) soolise võrdõiguslikkuse edendamine, mille eesmärk on tööandjate ja töötajate teadlikkuse 
tõstmine, soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamine, sooliste stereotüüpide ning 
diskrimineerimise vastu võitlemine; 2009. a saadi toetusest tulu summas 1558 tuh kr; 

4) tervislike valikute ja eluviiside soodustamine, mille eesmärk on tervislikel põhjustel tööturul 
mitteaktiivsete inimeste osakaalu vähendamine ja tervisehäirete ennetamine; 2009. a saadi 
toetust 870 tuh kr. 

 
Tööturuameti tegevustuludeks 2009. a nelja kuuga oli kokku 57 343 tuh kr, millest 56 347 tuh kr 
moodustas Euroopa Sotsiaalfondist kaasfinantseeritav programm „Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamine 2007–2013“. Samal kirjel tagasinõutud sihtfinantseerimine kajastub 
peamiselt Tööturuameti poolt ellu viidud projektide osas abikõlbmatuks tunnistatud tulusid 
summas 529 tuh kr. Tööturuamet viis muu hulgas ellu projekte struktuurivahendite perioodi 
2004–2006 meetme 1.3 „Võrdsed võimalused tööturul“ raames. Tööturuameti poolt elluviidud 
projektides leidsid erinevad kontrollorganid mitmeid rikkumisi ja abikõlbmatuid kulusid, olulisima 
rikkumiste liigina esines hankereeglite mittejärgimist.    
 
Tervise Arengu Instituut sai sihtfinantseerimise tegevustulu kogusummas 17 774 tuh kr, millest 
suurima moodustas „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2008–2009“ tulu 10 133 tuh kr. 
 
Rakenduskava alasuuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine“ all viiakse ellu 
ka meedet „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ (meetme eelarve 
1 724 800 tuh kr), mille eesmärgiks on arendada aktiivravi infrastruktuuri, loomaks eeldused 
haiglate funktsionaalselt terviklikuks toimimiseks. Selle meetmega jätkatakse perioodil 2004–
2006 alustatud Eesti riikliku arengukava meetme 4.4 „Haiglavõrgu reorganiseerimine” raames 
alustatud kõrgtehnoloogilise aktiivravi koondamisega vähematesse tegevuskohtadesse, et 
tagada tervishoiuressursside efektiivne ja tõhus kasutus. Aktiivravihaiglate infrastruktuuri 
korrastamine võimaldab optimeerida haiglate töökorraldust ja raviprotsessi ning vältida ruumide, 
personali ja kallihinnalise meditsiinitehnika mittevajalikku dubleerimist.  
 

Taotluse esitaja Projekt 
Kogumak-
sumus  

Taotletav 
struktuuri-
toetus  

Taotletava 
toetuse 
määr % 

SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 

SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla juurde- ja 
ümberehitus 1 883 880 1 034 880 70 

SA Tartu Ülikooli 
Kliinikum 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum 
juurdeehitus 781 558 510 000 77 

SA Ida-Viru 
Keskhaigla 

SA Ida-Viru Keskhaigla 
juurdeehitus 235 783 179 920 76,31 

 

 



 79 

15b. Antud toetused    
  tuh kr 

  

Arvestatud kulu 
2009 

Arvestatud kulu 
2008 

Pensionikindlustustoetused 
sotsiaalmaksutuludest 18 989 845 17 342 483 
Vanaduspension 15 422 449 14 236 157 

Töövõimetuspension 2 535 965 2 219 983 

Muud pensionid 1 031 431 886 343 

Pensionikindlustustoetused mitte 
sotsiaalmaksutuludest  333 911 331 715 

Pensionid, pensionilisad ja -suurendused mitte 
sotsiaalmaksutuludest 213 998 209 007 

Rahvapension 119 913 122 708 

Sotsiaalkindlustustoetused kokku 19 323 756 17 674 198 
      
Peretoetused 4 007 637 3 644 078 
Vanemahüvitis 2 426 746 1 937 552 

Lapsetoetus 1 104 246 1 121 929 

Muud peretoetused 476 645 584 597 

Toetused puudega inimestele ja nende 
hooldajatele 948 522 882 076 
16-aastase ja vanema puudega isiku toetus 612 055 561 323 

Puudega inimese hooldaja toetus 233 852 221 316 

Puudega lapse toetus 92 307 88 749 

Puudega vanema toetus 5 338 5 451 

Muud toetused  4 970 5 237 

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 938 396 583 668 
Muud sotsiaalabitoetused  190 132 262 539 
Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja 
hüvitised 83 381 141 677 

Kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud 
kahjuhüvitised kannatanutele 46 033 42 634 

Toetused represseeritutele 33 089 26 042 

Muud toetused 27 629 52 186 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 
füüsilistele isikutele kokku 6 084 687 5 372 361 
      
Arvestatud pensionieraldiste muutus 129 261 -98 014 
Toetused töötutele 59 127 86 231 
Töötutoetus 45 149 66 134 

Ettevõtluse alustamise toetus 6 591 9 389 

Stipendiumid töötutele 3 629 5 960 

Muud toetused töötutele 3 758 4 748 

Õppetoetused 1 288   
Preemiad ja stipendiumid (v.a haridusalased) 1 048 225 
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Sotsiaaltoetused kokku 25 599 167 23 035 001 
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 494 564 354 963 
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 468 602 259 934 
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 26 043 95 473 
Tagasinõutud sihtfinantseerimine -81 -444 
Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 591 891 463 572 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 41 458 244 837 
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 550 608 218 735 
Tagasinõutud sihtfinantseerimine -175   
Mittesihtotstarbeline finantseerimine 126 240 123 498 
Antud toetused kokku 26 811 862 23 977 034 
sh avaliku sektori üksustele 1 329 614 1 006 636 
   
Jääk perioodi alguses 2009 2 008 
Tasutud ettemaksed 251 245 213 901 
Kohustused 293 917 221 122 
Jääk perioodi lõpus     
Tasutud ettemaksed 83 999 251 245 
Kohustused 321 394 293 917 

 

Antud toetuste all kajastatakse alljärgnevad toetused:  
1) pensionikindlustustoetused sotsiaalmaksutuludest 18 989 845 tuh kr – sotsiaalmaksu arvelt 
tehtavad pensionikindlustustoetused riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel; 
2) pensionikindlustustoetused mitte sotsiaalmaksutuludest 333 911 tuh kr – riigieelarve 
konkreetselt määratlemata tulude arvelt tehtavad pensionikindlustustoetused riikliku 
pensionikindlustuse seaduse § 56 lõike 1 punkti 5 ja § 57 lõike 2 alusel;   
3) peretoetused 4 007 637 tuh kr – riiklike peretoetuste seaduse alusel antavad toetused, mille 
määramise aluseks on perekond või lapsed; 
4) toetused puudega inimestele ja nende hooldajatele 948 522 tuh kr – sotsiaalabitoetused 
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel ja muudel juhtudel, kui toetuse määramise 
aluseks on isiku puue; 
5) erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 938 396 tuh kr – riigi poolt sotsiaalmaksuseaduse 
§-s 6 nimetatud erijuhtudel makstav sotsiaalmaks;  
6) muud sotsiaalabitoetused 190 132 tuh kr – muud sotsiaalse iseloomuga toetused ja hüvitised 
nii sotsiaalhoolekandeseaduse kui ka KOV õigusaktide alusel või muude seaduste või 
õigusaktide alusel;  
7) pensionieraldiste muutus 129 261 tuh kr bilansilise pensionieraldise korrigeerimiseks, 
lähtudes pensionieraldiste aastainventuurist. Pensionieraldiste suurust hinnatakse aruandeaasta 
lõpu seisuga, kasutades aktuaaride abi.  

Sotsiaaltoetuste suurima osa moodustavad sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid.  
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Pensionikindlustustoetuste suurenemise peamiseks põhjuseks on pensionäride arvu kasv. 
Võrreldes 2008. a lõpu seisuga on pensionäride üldarv kasvanud 7224 inimese võrra. Võrreldes 
2009. a algusega on keskmine määratud pension kasvanud 172 krooni võrra.  

Vanemahüvitiste saajate arv kasvas 2009. a 4195 inimese võrra, samuti suurenes 
maksimaalses suuruses hüvitis. Keskmine määratud hüvitis suurenes võrreldes 2008. a lõpuga 
23,9%.   

2009. a vähenes peretoetuste maksmine, mis oli seotud saajate arvu vähenemisega. Võrreldes 
2008. a oli näiteks lapsetoetuse saajate arv vähenenud 3874 võrra. Samuti lõpetati 2009. a 
koolitoetuse maksmine. Muude peretoetuste all on muu hulgas lapsendamistoetus.  

Puudega täiskasvanu toetuse saajate arv suurenes 4867 ja puudega lapse toetuse saajate arv 
671 võrra.  

Kirjel „Puudega inimese hooldaja toetus“ summas 233 852 tuhat kr kajastuvad 232 892 tuh kr 
psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenused ja 960 tuh krooni puudega isikute 
hooldaja toetus. Sealhulgas psüühilise erivajadustega inimeste hoolekande ööpäevaringse 
erihoolduse teenuseks kohtumääruse alusel suunatud isikutele kajastati 3492 tuh krooni. 

Kirjel „Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks“ kajastub suurima summana 339 877 tuh 
kr toetus Eesti Töötukassale tööturuteenuste ja -toetuste osutamiseks ning tasumata kohustus 
muu hulgas kirjel „Kohustused“ summas 28 962 tuh kr. Kirjel „Kodumaine sihtfinantseerimine“ 
kajastuvad samuti Sotsiaalministeeriumi toetuse andmise kulud, mis on tehtud 2009. a 
Hasartmängumaksu Nõukogu otsuste alusel summas 27 306 tuh kr (2008. a 66 002 tuh kr). 

Kirjel „Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks“ kajastub suurima summana 16 290 tuh 
kr kaasfinantseeringuna Euroopa Sotsiaalfondi vahenditele 2009. a tööturuolukorra 
parandamiseks, tööturumeetmete ulatuslikumaks ja kiiremaks rakendamiseks. Vahendid kulutati 
suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu“ alasuuna „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ 
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programmile „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2009“. Toetuse saajaks oli 
Eesti Töötukassa kogusummas 16 290 krooni. 
 
Kirjel „Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks“ kajastub suurima summana 
„Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ ERF meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate 
infrastruktuuri optimeerimine“ kuluna 522 374 tuh kr SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe 
meditsiinilinnaku I ehitusjärgu lõpetamiseks, millest 491 382 tuh kr maksti ka välja ning kohustus 
kajastub muu hulgas kirjel „Kohustused“ summas 30 992 tuh kr (vt lisa 6). 
 
Suurimaks kuluks kirjel „Mittesihtotstarbeline finantseerimine“ on kulud riiklikuks residentuuri 
koolitustellimuseks Tartu Ülikoolilt summas 123 537 tuh kr. Riikliku residentuuritellimuse 
esitamisel lähtub Sotsiaalministeerium tervishoiuteenuste osutajate, arstide ja hambaarstide 
erialakomisjonide ning ülikooli ettepanekutest, samuti riigieelarves residentuurikuludeks 
ettenähtud vahenditest. 2009. a oli kuu lõikes keskmiselt õppes 426 arsti-residenti, väljamakseid 
teostatakse eelmisel kuul reaalselt õppes olevate residentide järgi. Riikliku residentuuritellimuse 
alusel moodustatava arsti-residendi koha maksimaalseks maksumuseks 2009. a oli 291 tuh kr. 

Suurima ettemakstud toetusena kirjel „Tasutud ettemaks“ kajastub Sotsiaalkindlustusameti poolt 
Eesti Postile tehtud ettemakse 75 000 tuh kr 2010. aasta jaanuarikuu pensionide 
väljamaksmiseks (vt lisa 6). 

Suurima kohustusena kirjel „Kohustus“ kajastuvad Sotsiaalkindlustusameti seadusandlusest 
tulenevate toetuste kohustused summas 260 212 tuh kr. 

 
Lisa 16. Tulud majandustegevusest 
  tuh kr 

  
2009 2008 

Tulud tervishoiust 70 513 55 802 
Üür ja rent 2 792 3 715 
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 1 631 1 648 
Muu toodete ja teenuste müük 1 010 496 
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 545 1 250 
Tulu muudelt majandusaladelt   4 

Kokku 76 491 62 915 
 
Enamuse Sotsiaalministeeriumi haldusala tuludest moodustavad tulud tervishoiust, millest 
Ravimiameti osa on 59% (ravimite registreerimistasud) ja Tervisekaitseinspektsiooni osa 31% 
(analüüsid ja uuringud). 
 
Lisa 17. Muud tulud  
  tuh kr 

  2009 2008 

Kasum/kahjum masinate ja seadmete müügist 189 152 
Kasum muu põhivara müügist 5   

Kasum põhivara ja varude müügist 194 152 
Eespool nimetamata muud tulud 6 866 5 680 

sh regressinõuded 5946 4 836 

      

Trahvid 953 1 544 
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sh muud trahvid 174 272 

      
Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu)   8 

Kokku muud tulud 8 013 7 384 
 
Kirjel „Regressinõuded“ kajastatakse Sotsiaalkindlustusameti regressinõudeid kindlustusfirmade 
vastu töövõimetuspensionide ja toitjakaotuspensionide osas, mis on määratud alates 
01.04.2000. a toimunud liiklusõnnetuste tagajärjel. Regressinõuet ei esitata liiklusõnnetuse 
tagajärjel määratud pensioni kohta, kui kannatanul puudub nõudeõigus kindlustusseltsi vastu (oli 
ise süüdi, oli joobes, puudus kindlustus jms). 

Kirjel „Trahvid“ kajastuvad muu hulgas Sotsiaalkindlustusametile laekuvad distsiplinaartrahvid 
summas 250 tuh kr (2008. a 837 tuh kr) ning Tööinspektsiooni määratud trahvid 
väärteomenetluse seadustiku alusel summas 440 tuh kr (2008. a 330 tuh kr). Trahvitulude 
vähenemine on tingitud 2009. a muudetud distsiplinaarvastutuse seadusest, mille tulemusena ei 
laeku Sotsiaalkindlustusameti eelarvesse töölepingu alusel töötavate töötajate 
distsiplinaartrahvid. 
 
Lisa 18. Tööjõukulud  
    tuh kr 
  2009 2008 

  
kokku 

sh ilma 
Tööturu-
ametita 

kokku 
sh ilma 

Tööturu-
ametita 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud 208 217 180 082 254 019 213 419 
Töötajate töötasud 57 179 57 179 58 669 58 669 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 15 389 15 389 12 134 12 134 

Valitavate ja ametisse nimetatud isikute 
töötasud 1 766 1 766 2 259 2 259 
Koosseisuvälised töötasud 3 633 3 633 2 055 2 055 

Töötasud kokku 286 184 258 049 329 136 288 536 
Sotsiaalkindlustusmaks 95 753 86 388 110 697 96 984 
Erisoodustused 2 887 2 774 4 648 4 010 
Tulumaks erisoodustustelt 881 836 1 332 1 162 
Töötuskindlustusmaks 2 454 2 410 961 839 

Tööjõukulud kokku 388 159 350 457 446 774 391 531 
 
Valitavate ametiisikutena on kajastatud minister, soolise võrdõiguslikkuse volinik ja riiklik 
lepitaja. 

Kirjel „Koosseisuvälised töötasud“ kajastatakse muu hulgas ka Tööinspektsiooni 
töövaidluskomisjonide kaasistujatele arvestatud tasu summas 370 tuh kr (2008.a 295 tuh kr). 

2009 2008 

Keskmine töötajate arv 
kokku 

sh ilma 
Tööturu-
ametita 

kokku 
sh ilma 

Tööturu-
ametita 

Avaliku teenistuse ametnikud 1 437,86 1 103,36 1 478,59 1 175,46 
Töötajad 374,43 374,43 377,39 377,39 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 3,00 3,00 3,00 3,00 
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Koosseisuvälised töötajad 17,79 17,79 10,46 10,46 
Kokku 1 833,08 1 498,58 1 869,44 1 566,31 

     
     

2009 2008 

Töötajate arv perioodi lõpul 
kokku 

sh ilma 
Tööturu-
ametita 

kokku 
sh ilma 

Tööturu-
ametita 

Avaliku teenistuse ametnikud  1126,57 1126,57  1 503,40 1 200,40 
Töötajad  375,27 375,27  375,95 375,95 
Koosseisuvälised töötajad 18,3 18,3 11,0 11,0 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud  3,0 3,0  3,00 3,00 

Kokku  1523,14  1523,14 1893,35 1590,35 
 

Töötajate arvu muutust ning personalikulusid on 2009. a mõjutanud erinevad tegurid. Olulist 
mõju avaldasid riigieelarve kärped ja sellest tingitud koondamised Sotsiaalministeeriumis ja 
valitsemisalas, Tööturuameti likvideerimine 30.04.09 ning täiendava personali värbamine 
seoses ESF programmide rakendamisega.  
 

Kõrgemale tegevjuhtkonnale arvestatud tasud     
     tuh kr 

2009 2008 

Asutus Ametikoht 
Töö-
tasud 

Muud 
tasud 

Töö-
tasud 

Muud 
tasud 

minister 893 140 832 164 
Sotsiaalministeerium kantsler 1 009   643 75 

Soolise võrdõiguslikkuse volinik   472   503   
Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus direktor 402 29 408 32 
Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskus direktor 182   192   
Kemikaalide Teabekeskus juhataja 295 11 300 11 

Ravimiamet 

peadirektor 
ja 
peadirektori 
asetäitja 973   955   

Riikliku Lepitaja Kantselei riiklik lepitaja 514   606   

Sotsiaalkindlustusamet 

peadirektor 
ja 
peadirektori 
asetäitjad 1 188   1 402   

Tervise Arengu Instituut direktor 440 24 396 22 

Tervisekaitseinspektsioon 

peadirektor 
ja 
peadirektori 
asetäitjad 948   1 451 81 

Tervishoiuamet peadirektor 402   452   
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Tööinspektsioon 

peadirektor 
ja 
peadirektori 
asetäitja 782   814   

Tööturuamet  peadirektor 318 8 504 24 
 
Sotsiaalministeeriumi kantsleri 2009. a töötasu sisaldab ka 342 tuh kr teenistusest vabastamise 
hüvitust. 
Lepingust tulenevad soodustused 2009. a olid: 

• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse direktor – hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise 
eest 2 tuh krooni kuus ja mobiiltelefoni kulude katmine 1 tuh krooni kuus; 

• Tervise Arengu Instituudi direktor - hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest 2 tuh krooni 
kuus; 

• Kemikaalide Teabekeskuse juhataja - hüvitis isikliku sõiduauto kasutamise eest 2 tuh 
krooni kuus. 

 

Lisa 19. Majandamiskulud 
  tuh kr 
  

2009 
2008 

korrigee-
ritud 

Sotsiaalteenused 767 123 864 416 
Administreerimiskulud 52 235 95 023 
Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 32 710 41 621 
sh rent 8 576 12 762 

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  26 208 25 422 
sh rent 21 746 14 235 

Lähetuskulud 11 034 15 626 
Õppevahendite ja koolituse kulud 10 103 20 300 
Koolituskulud 7 939 8 619 
Uurimis- ja arendustööd 6 320 6 562 
Sõidukite majandamiskulud 5 762 7 600 
sh rent 2 692 3 493 

Inventari majandamiskulud 3 113 7 881 
sh rent 309 941 

Muu erivarustus ja materjalid 3 102 3 893 
Mitmesugused majanduskulud 2 102 4 233 
Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 234 9 356 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 
sisustamise kulud 593 5 774 
Toiduained ja toitlustusteenused 468 1 505 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 356 479 
Eri- ja vormiriietus (v.a kaitseotstarbelised kulud) 163 142 
Tootmiskulud 6  

Kokku 930 571 1 118 452 
sh ilma Tööturuametita 877 634 1 034 093 
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Kirjel „Sotsiaalteenused“ moodustavad suurima kulu kulud kiirabiteenusele 403 193 tuh kr 
(2008. a 410 076 tuh kr), kindlustamata isikute ravikulud 103 812 tuh kr (2008. a 112 307 tuh kr) 
ning AIDSi-vaktsiinide kulud 96 729 tuh kr, sh AIDSi-ravimid 68 501 tuh kr. 

Lisa 20. Muud tegevuskulud  
  tuh kr 

  2009 2008 

Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) kokku 42 716 51 281 
Käibemaks 42 578 51 071 

Maamaks 112 118 

Riigilõivud 23 80 

Maksuvõlalt arvestatud intressid 3 12 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a 
maksu-, lõivu-, trahvinõuded) kokku 5 262 18 290 

Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded 118 20 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 
müüdud toodete ja teenuste eest 102 246 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest muudest 
nõuetest 5 042 18 024 

Muud tegevuskulud kokku 1 929 2 743 
Valuuta kursivahed (v.a finantstulud ja -kulud) 501 377 
Kahjutasud, viivised (v.a maksuintressid ja 
finantskulud) 200 143 

Muud kulud 1 228 2 223 

sh varude allahindlus 1 190 2 142 

Kokku 49 907 72 314 
sh ilma Tööturuametita 43 913 63 408 

 
Kirjel „Varude allahindlus“ moodustab Tervisekaitseinspektsiooni varude allahindlus 838 tuh kr 
(2008. a 1991 tuh kr) ja Sotsiaalministeeriumi riigi tegevusvarude allahindlus 352 tuh kr (2008. a 
151 tuh kr) (vt lisa 7). 

Tervisekaitseinspektsiooni varude allahindlusest moodustavad vaktsiinid summas 774 tuh kr 
(17 551 doosi) ja HIV/AIDSi-ravimid summas 64 tuh kr (60 doosi). 
 
 Lisa 21. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus  
  tuh kr 

  2009 
2008 

korrigeeritud 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon 
(vt lisa 10) -23 -16 091 

Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt lisa 
11) -18 456 -20 235 

Immateriaalse põhivara amortisatsioon (vt 
lisa 12) -10 262 -7 444 

Kokku -28 741 -43 770 
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Lisa 22. Siirded 
     tuh kr 

  2009 2008 
korrigeeritud 

Rahalised siirded     
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 27 416 274 9 824 979 
Riigieelarvesse üle antud laekumised     

Rahalised netosiirded kokku 27 416 274 9 824 979 
      

Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega     

Saadud teistelt 
riigiraamatupidamiskohustuslastelt 202 212 25 351 153 

Üle antud teistele 
riigiraamatupidamiskohustuslastele -16 161 525 -17 190 773 

Mitterahalised siirded kokku -15 959 313 8 160 380 
      

Netosiire tekke ja kassapõhise tulemi vahe 
kandmiseks riigieelarvesse 

-223 864 -9 795 376 
      

Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 11 233 097 8 189 983 
 

 

Siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega     
    tuh kr 

2009 2008 Riigiasutuse nimi 
Saadud Antud Saadud Antud 

Riigikontroll   4 206 73 197 4 217 
Õiguskantsleri Kantselei   511 8 936 484 
Riigikohus   4 778 55 296 5 429 
Haridus- ja Teadusministeerium 9 657   9 612   
Rakvere Ametikool   8     
Valgamaa Kutseõppekeskus   10     
Narva Vanalinna Riigikool   15   147 
Prokuratuur 4 109 5 465 167 415 4 489 
Eesti Kohtuarstlik Ekspertiisibüroo         
Harju Maakohus   15 370 843 193 10 379 
Kaitseministeerium 51 526 52 570 2 365 977 48 616 
Kaitseressursside Amet 121       
Maaamet 53       
Kultuuriministeerium     1 080   
Teater Vanemuine 1 113 2     
Põhja Regionaalne Maanteeamet     65   
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Põllumajandusministeerium     40   
Veterinaar- ja Toiduamet       1 607 
Rahandusministeerium 108   15 967 210 4 474 
Maksu- ja Tolliamet   15 662 572   16 623 749 
Harju Maavalitsus 70 79 379 49 673 95 705 
Hiiu Maavalitsus 4 1 814 2 2 103 
Ida-Viru Maavalitsus 27 43 025 1 874 62 628 
Jõgeva Maavalitsus 148 13 272 16 392 18 822 
Järva Maavalitsus 473 11 903 244 12 000 
Lääne Maavalitsus 256 8 026 6 339 9 728 
Lääne-Viru Maavalitsus 726 14 971 15 899 17 632 
Põlva Maavalitsus 1 168 7 594 8 208 7 837 
Pärnu Maavalitsus 609 15 115 4 878 17 468 
Rapla Maavalitsus 122 8 165 9 863 9 637 
Saare Maavalitsus 30 8 217 18 066 9 638 
Tartu Maavalitsus 127 39 745 12 491 42 518 
Valga Maavalitsus 452 11 195 736 12 846 
Viljandi Maavalitsus 581 13 173 831 17 285 
Võru Maavalitsus 880 10 400 727 12 340 
Piirivalveamet 2 243 2 243 1 013 374 1 152 
Kirde Piirivalvepiirkond     1 718   
Politseiamet 127 596 127 593 4 652 485 123 351 
Päästeamet 13 188 27 422 68 
Narva-Jõesuu Hooldekodu       152 
Viljandi Lasteabi- ja Sotsiaalkeskus     17 910 14 272 

Kokku 202 212 16 161 525 25 351 153 17 190 773 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Lisa 23. Raamatupidamise tsentraliseerimine  
* korrigeeritud              tuh kr  

Tsentraliseeritud 
raamatupidamisega asutused Sotsiaalministeerium 

Astangu 
Kutserehabili-

tatsiooni Keskus 
Tervishoiuamet Kemikaalide 

Teabekeskus 
Riikliku Lepitaja 

Kantselei 

Illuka 
Varjupaiga-
taotlejate 

Vastuvõtu-
keskus 

KOKKU  

  2009 2008* 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008*  

Tegevustulud 602 394 264 277 5 529 3 759 2 199 652 555 423 0 0 0 0 610 677 269 111  

Riigilõivud 43 30     1 936 578 433 183         2 412 791  

Tulud majandustegevusest 307 1 592 1 886 2 013                 2 193 3 605  

Saadud sihtfinantseerimise tulu 601 874 262 465 3 643 1 746 232 53 122 240         605 871 264 504  

Muud tulud 170 190     31 21             201 211  

Antud toetused -1 151 017 -830 435 -78 -78 -13 159 -6 325   0 0 0 -49 -3 -1 164 303 -836 841  

Sotsiaaltoetused                       -3 0 -3  

Preemiad ja stipendiumid -1 048 -225                 -49   -1 097 -225  

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks -445 059 -244 957     -522 -5 046             -445 581 -250 003 

 

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks -579 254 -462 293     -12 637 -1 279             -591 891 -463 572 

 

Mittesihtotstarbeline 
finantseerimine -125 656 -122 960 -78 -78                 -125 734 -123 038 

 

Tööjõukulud -67 644 -80 944 -21 068 -21 240 -6 565 -7 660 -3 702 -4 367 -1 217 -1 453 -525 -476 -100 721 3 682 693  

Valitavate ja ametisse nimetatud 
isikute töötasu -1 253 -1 467     

        

-514 -793     -1 767 -2 260 
 

Kõrgemate ametnike töötasu -19 023 -22 189     -2 876 -3 488     -395 -167     -22 294 -25 844  

Vanemametnike töötasu -25 511 -30 984     -1 304 -1 685       -105     -26 815 -32 774  

Juhtide töötasu     -1 998 -2 260     -283 -312     -189 -210 -2 470 -2 782  

Tippspetsialistide töötasu -22 -231 -4 966 -5 202     -238 -431         -5 226 -5 864  

Keskastme spetsialistide töötasu -118 -129 -2 990 -1 904     -575 -680     -65 -68 -3 748 -2 781  

Õpetajate töötasu     -3 791 -4 601                 -3 791    

Tööliste ja abiteenistujate töötasu -475 -421 -1 398 -1 586 -242 -155 -1 360 -1 523     -26 -6 -3 501 -3 691  

Ajutiste lepinguliste töötajate 
töötasu -696 -1 816 -414 -150 -233 -196 -247 -276   -13 -112 -73 -1 702 -2 524 

 

Muud koosseisuvälised töötasud -2 439 -1 534     -152 -85             -2 591 -1 619  

Erisoodustused -735 -1 537 -146 -182 -56 -89 -48 -43         -985 -1 851  
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Tööjõukuludega kaasnevad 
maksud ja 
sotsiaalkindlustusmaksed -17 372 -20 636 -5 365 -5 355 -1 702 -1 962 -951 -1 102 -308 -375 -133 -119 -25 831 -29 549 

 

Majandamiskulud -183 969 -235 053 -6 144 -6 349 -410 651 -418 167 -614 -1 335 -78 -118 -319 -637 -601 775 865 342  

Administreerimiskulud -11 509 -17 822 -310 -347 -394 -482 -59 -237 -22 -49 -9 -19 -12 303 -18 956  

Uurimis- ja arendustööd -4 735 -2 847 -10                   -4 745 -2 847  

Lähetuskulud -5 699 -7 344 -596 -716 -288 -292 -426 -693   -9 -1 -2 -7 010 -9 056  

Koolituskulud -1 384 -2 496 -143 -133 -7 -57 -108 -242 -2       -1 644 -2 928  

Kinnistute, hoonete, ruumide 
majandamiskulud -4 526 -5 318 -2 712 -3 488 -11 -10 -3 -4     -136 -422 -7 388 -9 242 

 

Sõidukite kulud -684 -1 343 -412 -291 -228 -258 -13 -16 -42 -43 -134 -95 -1 513 -2 046  

Rent -383 -915 -310 -193 -91 -94 -13 -16     -41 -18 -838 -1 236  

Info-ja kommunikatsioonitehno-
loogia kulud -20 381 -19 554 -138 -89 -7 -7 -1 -8 -12 -16   -4 -20 539 -19 678 

 

Rent -20 361 -13 283 -46 -56         -11 -11     -20 418 -13 350  

Inventari majandamiskulud -109 -2 222 -609 -319 -27 -54 -4 -108   -1 -3 -46 -752 -2 750  

Rent -15 -635 -1 -6 -6 -5 -1 -1         -23 -647  

Töömasinate ja seadmete kulud     -49 -81                 -49 -81  

Toiduained ja toitlustusteenused   0 -460 -444               -32 -460 -476  

Meditsiinikulud ja hügieenikulud -99 -84 -20 -57 -9 -1   -12     -1 -9 -129 -163  

Õppevahendite ja koolitusekulud -5 703 -16 433 -625 -311   -802             -6 328 -17 546  

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja 
vaba aja sisustamise kulud -570 -5 670 -1 -57 -1 -15             -572 -5 742 

 

Sotsiaalteenused -128 372 -152 758 -29   -409 646 -416 189         -35 -8 -538 082 -568 955  

Tootmiskulud     -6                   -6 0  

Eri- ja vormiriietus     -22 -16                 -22    

Mitmesugused majanduskulud -198 -1 162 -2   -33     -15         -233 -1 177  

Muud kulud 582 219 375 667 -3 191 -3 233 -122 -208 -106 -167 -132 -62 -270 -323 578 398 887 165  

Maksu-, lõivu-, trahvikulud -22 566 -16 912 -963 -942 -92 -142 -14 -89 -14 -19 -53 -101 -23 702 -18 205  

Muud tegevuskulud -1 037   -6 -47   -5 0   -1       -1 044 -52  

Põhivara amortisatsioon ja 
allahindlus -14 858 -31 326 -2 222 -2 244 -30 -61 -92 -78 -115 -40 -217 -222 -17 534 -33 971 

 

Tulem osaluselt 620 680 423 905                     620 680 423 905  

Finantstulud ja -kulud                 -2 -3     -2 -3  

Kulud kokku -820 411 -770 765 -30 481 -30 900 -430 497 -432 360 -4 422 -5 869 -1 427 -1 633 -1 163 -1 439 -1 288 401 4 598 359  

TULEM -218 017 -506 488 -24 952 -27 141 -428 298 -431 708 -3 867 -5 446 -1 427 -1 633 -1 163 -1 439 -677 724 4 867 470  



  

Sotsiaalministeerium tsentraliseeris Kemikaalide Teabekeskuse, Riikliku Lepitaja Kantselei, 
Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse ja Tervishoiuameti raamatupidamisele lisaks ka 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse raamatupidamise seisuga 01.11.09. Tsentraliseerimise 
aluseks oli riigi raamatupidamise üldeeskirja § 7 lg 4 ning tsentraliseeritud asutuste tulud ja 
kulud kajastuvad ühises saldoandmikus. Tsentraliseeritud asutuste osas peetakse eraldi tulude 
ja kulude arvestust. 

Tsentraliseeritud asutustele rakendub raamatupidamisarvestuses Sotsiaalministeeriumi 
raamatupidamise sise-eeskiri. 
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Lisa 24. Eelarve täitmise aruanne 
 
Lõpliku 2009. a eelarve kujunemine 
 
Lõpliku eelarve kujunemine    
tuhandetes kroonides    
Kokku    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve  1 032 660 -43 350 159 -1 120 
Üle toodud eelmisest aastast 0 -168 932 0 
Muudatused lisaeelarve(te) alusel -11 659 3 072 740 0 
Muudatused Vabariigi Valitsuse korralduse alusel   0 0 
Eelarves kavandatud toetused -932 210 932 210 0 
Tegelikult laekunud toetused 1 128 918 -1 128 918 0 
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu 

-70 726 69 606 1 120 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 79 426 -70 911 -8 515 
Õppelaenude ümberjaotamine 0 0 0 
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud 0 37 219 307 0 
Tegelikud arvestuslikud kulud 0 -37 048 411 0 
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist  0 -117 331 0 
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi 0 91 354 0 
Saadud omandireformi reservfondist 0 -1 440 0 
VV kärbe 0 18 503 0 
E-riigikassa välised vahendid 0 -3 190 0 
Eelarves planeeritud vara müük 0 0 0 
Tegelikult laekunud vara müügist 0 0 0 
Kokku lõplik eelarve                    1 226 410 -40 485 572 -8 515 
Astangu    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -29 209   
Üle toodud eelmisest aastast   -1 971   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   1 501   
Muudatused Vabariigi Valitsuse korralduse alusel   -965   
Eelarves kavandatud toetused   3 639   

Tegelikult laekunud toetused   -3 513   

Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu   2 100   

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -1 964   
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Õppelaenude ümberjaotamine   -212   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Saadud omandireformi reservfondist       
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
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Kokku lõplik eelarve                    0 -30 593 0 
Kemikaalide Teabekeskus    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -4 777   
Üle toodud eelmisest aastast       
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   372   
Eelarves kavandatud toetused       
Tegelikult laekunud toetused   -12   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu       

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu       
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Õppelaenude ümberjaotamine   -77   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Saadud omandireformi reservfondist       
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                      -4 494 0 
Ravimiamet    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -42 765 -1 120 
Üle toodud eelmisest aastast   -7 058   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   361   
Eelarves kavandatud toetused       
Tegelikult laekunud toetused   -879   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu   37 630 1 120 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -35 753 -8 515 
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Õppelaenude ümberjaotamine   -290   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Saadud omandireformi reservfondist       
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -48 754 -8 515 
Sotsiaalkindlustusamet    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -26 915 872   
Üle toodud eelmisest aastast   -51 835   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   1 251 425   
Eelarves kavandatud toetused   186 250   
Tegelikult laekunud toetused   -186 718   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu   3 200   
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Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -3 482   
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud   25 014 796   
Tegelikud arvestuslikud kulud   -25 014 553   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Õppelaenude ümberjaotamine   -545   
Aruandeperioodi lõpuks kasutamata jäänud 
sotsiaalmaksulaekumised        

Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -25 717 333 0 
Tervise Arengu Instituut    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -123 760 0 
Üle toodud eelmisest aastast   -6 460   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   11 827   
Muudatused Vabariigi Valitsuse korralduse alusel   -2 282   
Eelarves kavandatud toetused   16 784   
Tegelikult laekunud toetused   -31 042   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu   1 299   

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -2 312   
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Õppelaenude ümberjaotamine   -212   
E-riigikassa välised vahendid   -3 190   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Saadud omandireformi reservfondist       
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -139 348   
Tervisekaitseinspektsioon    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -78 943   
Üle toodud eelmisest aastast   -164   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   3 990   
Eelarves kavandatud toetused   2 002   
Tegelikult laekunud toetused   -2 622   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu   24 400   

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -27 177   
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Tegelikud arvestuslikud kulud       
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist    -982   
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Õppelaenude ümberjaotamine   -329   
Eelarves planeeritud vara müük       
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Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -79 824 0 
Tervishoiuamet    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -434 565   
Üle toodud eelmisest aastast   -119   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   15 398   
Eelarves kavandatud toetused   4 283   
Tegelikult laekunud toetused   -153   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu       

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu       
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Tegelikud arvestuslikud kulud       
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Õppelaenude ümberjaotamine   -74   
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -415 229 0 
Tööinspektsioon    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -43 214   
Üle toodud eelmisest aastast   -1 003   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   2 514   
Muudatused Vabariigi Valitsuse korralduse alusel   5 491   
Eelarves kavandatud toetused   4 313   
Tegelikult laekunud toetused   -4 819   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu       

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu       
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Õppelaenude ümberjaotamine   -104   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Saadud omandireformi reservfondist       
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Eelarves kavandatud muu tulu       
Kokku lõplik eelarve                    0 -36 822 0 
Tööturuamet    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -430 358   
Üle toodud eelmisest aastast   -2 762   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   11 967   
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Muudatused Vabariigi Valitsuse korralduse alusel   93 070   
Eelarves kavandatud toetused   59 124   
Tegelikult laekunud toetused   -51 040   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu   754   

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -66   
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud   108 297   
Tegelikud arvestuslikud kulud   -108 297   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi   91 354   
Õppelaenude ümberjaotamine   -243   
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -228 201 0 
Sotsiaalministeerium    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -15 244 136   
Üle toodud eelmisest aastast   -97 554   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   1 773 191   
Muudatused Vabariigi Valitsuse korralduse alusel   -95 314   
Eelarves kavandatud toetused   655 815   
Tegelikult laekunud toetused   -848 120   
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu   223   

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu   -157   
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud   12 096 214   
Tegelikud arvestuslikud kulud   -11 925 561   
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist    -116 349   
VV kärbe   18 503   
Saadud omandireformi reservfondist   -1 440   
Õppelaenude ümberjaotamine   2 086   
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -13 782 600 0 
Illuka    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -1 080   
Üle toodud eelmisest aastast   -7   
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   78   
Eelarves kavandatud toetused       
Tegelikult laekunud toetused       
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu       

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu       
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Õppelaenude ümberjaotamine       
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
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Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Saadud omandireformi reservfondist       
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -1 010 0 
Riikliku Lepitaja Kantselei    
  

Tulud Kulud Finantseerimis-
tehingud 

Esialgne eelarve    -1 481   
Üle toodud eelmisest aastast       
Muudatused lisaeelarve(te) alusel   117   
Eelarves kavandatud toetused       
Tegelikult laekunud toetused       
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv 
tulu       

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu       
Eelarves kavandatud arvestuslikud kulud       
Õppelaenude ümberjaotamine       
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist        
Antud Vabariigi Valitsuse reservfondi       
Saadud omandireformi reservfondist       
Eelarves planeeritud vara müük       
Tegelikult laekunud vara müügist       
Kokku lõplik eelarve                    0 -1 364 0 
 
 
2009. a riigieelarve seaduses oli Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve 43 350 159 
tuh krooni. Lõplik eelarve koos lisaeelarvetega, Vabariigi Valitsuse (edaspidi VV) kärbete ja 
täiendatavate VV reservi vahenditega on 40 485 572 tuh krooni. Eelarve on vähenenud kokku 
6,6% (esimese lisaeelarvega vähendati kulusid 2 891 923 461 krooni ja suurendati kulusid 
400 000 krooni ning teise lisaeelarvega vähendati kulusid 596 187 700 krooni ja suurendati 
kulusid 413 390 241 krooni), sh: 
- personalikulusid vähendati 32 487 508 kr võrra, s.o 9,2% seaduses ettenähtud vahenditest 
(sh TAI programmid 1 350 002 kr võrra); 
- majandamiskulusid vähendati 23 930 532 kr võrra, s.o 13,2% seaduses ettenähtud 
vahenditest (sh TAI programmid 5 991 122 kr võrra); 
- eraldisi vähendati 3 017 902 880 kr võrra, so 7,2% seaduses ettenähtud vahenditest. 
 
Lisaks tehti ümbertõstmisi valitsemisala sees VV liigenduse muudatustega peamiselt välisabi 
ja välisabi kaasfinantseerimise osas.  
 
Sotsiaalministeerium 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Sotsiaalministeeriumi eelarves: 

• sotsiaalkaitse eraldised 1000 tuh krooni; 
• laste riiklik hoolekanne 21 000 tuh krooni; 
• Eesti Haigekassa ravikindlustuse kulud 1 547 386 tuh krooni; 
• eraldis Eesti E-tervise SA-le 1260 tuh krooni; 
• ministeeriumi majanduskulud 4026 tuh krooni; 
• ministeeriumi personalikulud 5547 tuh krooni; 
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• eraldis Tartu Ülikoolile residentuurikulude katmiseks 4000 tuh krooni; 
• eraldised hasartmängumaksu laekumisest projektidele 7351 tuh krooni; 
• eraldised Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest 2418 tuh krooni. 

 
Teise riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Sotsiaalministeeriumi eelarves: 

• Eesti Haigekassa ravikindlustuse kulud 376 400 tuh krooni; 
• eraldis Tartu Ülikoolile viljatusravi uuringuteks 2700 tuh krooni; 
• eraldis Tartu Ülikoolile residentuurikulude katmiseks 10 000 tuh krooni; 
• eraldised hasartmängumaksu laekumisest projektidele 18 021 tuh krooni; 
• eraldised Eesti Punasele Ristile hasartmängumaksu laekumisest 5928 tuh krooni; 
• ministeeriumi personalikulud 2054 tuh krooni. 

Teise riigieelarve muutmisega suurendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Sotsiaalministeeriumi eelarves: 

• eraldised Eesti Töötukassale erijuhtudel riigi poolt makstava sotsiaalmaksu osas 
130 006 tuh krooni; 

• eraldised Eesti Töötukassale töötutoetuse maksmiseks 105 893 tuh krooni. 
 

Vabariigi Valitsuse 29.09.2009. a korraldusega nr 417 kärbiti täiendavalt järgmistele 
kuluartiklite ette nähtud vahendeid: 

• eraldised laste riiklikuks hoolekandeks 3697 tuh krooni; 
• sotsiaalkaitse eraldised 1205 tuh krooni; 
• majanduskulud 300 tuh krooni; 
• ravimite ja vaktsiinide soetamine 10 800 tuh krooni; 
• eraldised Tartu Ülikoolile residentuurikulude katteks 2500 tuh krooni. 

 
VV reservi kaudu eraldati Sotsiaalministeeriumile 2009. aastal järgmised vahendid: 

• VV 07.05.2009. a korraldusega nr 172 eraldati 1440 tuh krooni kogumispensioni 
maksete peatamisega seotud kulude katmiseks; 

• VV 19.11.2009. a korraldusega nr 494 eraldati 20 000 tuh krooni riski- ja sihtgruppide 
pandeemilise gripi A/H1N1 vastu vaktsineerimiseks; 

• VV 24.09.2009. a korraldusega nr 412 eraldati 2009. a Taipeis toimunud kurtide 
21. olümpiamängudel medaleid võitnud sportlaste ja nende treenerite premeerimiseks 
1048 tuh krooni; 

• VV 19.11.2009. a korraldusega nr 492 eraldati 2735 tuh krooni viljatusravi 
hüvitamisega seotud kulude katteks. 

 
Tulenevalt Tööturuameti tegevuse lõpetamisest ja funktsioonide üleandmisest suunati VV 
reservi kaudu Tööturuameti kasutamata jäänud eelarvelised vahendid Sotsiaalministeeriumile 
ja Sotsiaalministeeriumi kaudu Eesti Töötukassale alljärgnevalt: 

1) Sotsiaalministeeriumile Tööturuametilt ülevõetud programmperioodi 2007–2013 
rakendusüksuse kohustuste täitmiseks 217 tuh krooni; 

2) Sotsiaalministeeriumile Tööturuameti lõpetamisega seotud täiendavateks 
tegevuskuludeks 3021 tuh krooni; 

3) eraldiseks Eesti Töötukassale 88 115 695 krooni, millest „Tööturuteenuste ja -toetuste 
seaduse“ ja Euroopa Sotsiaalfondi programmi „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise 
suurendamine 2007–2013“ rakendamisest tulenevate tegevuste rahastamiseks 
26 204 tuh krooni, töötutoetusteks 34 950 tuh krooni ja erijuhtudel riigi poolt 
makstavaks sotsiaalmaksuks 26 962 tuh krooni.  
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Tulenevalt rahvastikuministri büroo ülesannete ülevõtmisega eraldati Sotsiaalministeeriumile 
2009. aastal VV reservi kaudu (VV 25.06.2009. a korraldus nr 269) 1212 tuh krooni nende 
ülesannete täitmiseks.  

Sotsiaalkindlustusamet 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Sotsiaalkindlustusameti eelarves: 

• eraldised psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeks 1300 tuh krooni; 
• personalikulud 8165 tuh krooni; 
• majandamiskulud 2882 tuh krooni; 
• sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid 1 222 457 tuh krooni; 
• mitte sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused 

36 787 tuh krooni. 
 
Teise riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Sotsiaalkindlustusameti eelarves: 

• vanemahüvitis/eraldised kohustusliku kogumispensioni fondi 11 800 tuh krooni; 
• hüvitised kuriteoohvritele 65 tuh krooni; 
• matusetoetused 20 000 tuh krooni; 
• Riigikontrolli ametnike pensionid 791 tuh krooni; 
• riigikohtunike ja kohtunike pensionid 6000 tuh krooni; 
• ohvriabi 1034 tuh krooni; 
• eraldised õppelaenu kustutamiseks lapse sünni korral 5000 tuh krooni; 
• toetused vanaduspensionieas välisriigist Eestisse asunutele 364 tuh krooni; 
• õiguskantsleri pensionisuurendus 59 tuh krooni; 
• avalike teenistujate pensionide suurendus 33 154 tuh krooni; 
• psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne kohtumääruse alusel 6 tuh krooni; 
• kaitseväepension 2000 tuh krooni; 
• politseiametnike pensionid 8100 tuh krooni; 
• prokuröride pensioni suurendus 1000 tuh krooni; 
• piirivalvepension 2139 tuh krooni; 
• sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid 53 635 tuh krooni; 
• mitte sotsiaalmaksutuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja suurendused 

13 757 tuh krooni. 
 

Teise riigieelarve muutmisega suurendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Sotsiaalkindlustusameti eelarves: 

• vanemahüvitis 59 968 tuh krooni; 
• peretoetused 16 011 tuh krooni; 
• puuetega inimeste igakuulised toetused 47 725 tuh krooni; 
• erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 43 385 tuh krooni; 
• kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega 5228 tuh krooni; 
• täiendav puhkusetasu, tasuline lapsetoitmise vaheaeg 5174 tuh krooni. 

 
VV reservi kaudu (VV 16.04.2009. a korraldus nr 130) eraldati 2009. aastal 17 640 tuh krooni 
Sotsiaalkindlustusametile represseeritutele toetuse maksmiseks. 
 
Tervishoiuamet 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Tervishoiuameti eelarves: 

• personalikulud 549 tuh krooni; 
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• majandamiskulud 70 tuh krooni. 
 
Teise riigieelarve muutmisega vähendati kiirabiteenuse osutamiseks ette nähtud vahendeid 
Tervishoiuameti eelarves 14 780 tuh krooni võrra.  
 

Tervise Arengu Instituut 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Tervise Arengu Instituudi eelarves: 

• personalikulud 2230 tuh krooni; 
• majanduskulud 375 tuh krooni; 
• riiklikud rahvatervise strateegiad (majanduskulu) 1950 tuh krooni; 
• sotsiaalvaldkonna koolituskulud (personali- ja majanduskulud) 272 tuh krooni. 

Esimese riigieelarve muutmisega suurendati riiklike rahvatervise strateegiate eraldisteks ette 
nähtud vahendeid 400 tuh krooni võrra. 
 
Teise riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Tervise Arengu Instituudi eelarves: 

• personalikulud 885 tuh krooni; 
• majanduskulud 779 tuh krooni; 
• riiklikud rahvatervise strateegiad (majanduskulu) 4041 tuh krooni; 
• riiklikud rahvatervise strateegiad (personalikulu) 1350 tuh krooni; 
• sotsiaalvaldkonna koolituskulud (personali- ja majanduskulud) 344 tuh krooni. 

 
Ravimiamet 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Ravimiameti eelarves: 

• personalikulud 289 tuh krooni; 
• majandamiskulud 72 tuh krooni. 

 
Tööturuamet 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Tööturuameti eelarves: 

• personalikulud 3600 tuh krooni; 
• majandamiskulud 8367 tuh krooni.  
 

Tervisekaitseinspektsioon 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Tööturuameti eelarves: 

• personalikulud 3651 tuh krooni; 
• majandamiskulud 340 tuh krooni.  

 
VV reservi kaudu (VV 03.09.2009. a korraldus nr 376) eraldati 2009. aastal 
Tervisekaitseinspektsioonile 982 tuh krooni gripi A/H1N1 pandeemiaga seotud lisakulude 
katteks. 
 
Tööinspektsioon 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid 
Tööturuameti eelarves: 

• personalikulud 2232 tuh krooni; 
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• majandamiskulud 282 tuh krooni.  
 
Riikliku Lepitaja Kantselei 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid: 

• personalikulud 110 tuh krooni; 
• majandamiskulud 7 tuh krooni.  

 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid: 

• personalikulud 1193 tuh krooni; 
• majandamiskulud 308 tuh krooni.  

 
Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid: 

• personalikulud 58 tuh krooni; 
• majandamiskulud 19 tuh krooni.  

 
Kemikaalide Teabekeskus 
 
Esimese riigieelarve muutmisega vähendati järgmistele kuluartiklitele ette nähtud vahendeid: 

• personalikulud 329 tuh krooni; 
• majandamiskulud 42 tuh krooni.  

 
Lisa 24. Netovara muutuste aruanne 
 
Netovara muutuste aruanne 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 
 
  tuh kr 
Saldo 31.12.07   -8 431 936 
Põhivara ümberhindlus 11 1 629 
Siire tulemi elimineerimisest 22 9 795 376 

Kokku muutused   9 797 005 
Saldo 31.12.08*   1 365 069 
sh korrigeerimine   17 155 

2009     
Muutused arvestuspõhimõtetes   -132 438 
Muudatused arvestuspõhimõtetes 2008a.    -17 155 
Põhivara ümberhindlus 10,1 204 
Siire tulemi elimineerimisest 22 223 865 

Kokku muutused   74 476 
Saldo 31.12.09   1 439 545 

 
• korrigeeritud 
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Lisa 25. Bilansipäeva järgsed sündmused 
 

Mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks anti ASile Hoolekandeteenused 
notariaallepingu alusel üle korteriomand asukohaga Kaunase pst 81, Tartu linn, summas 
1150 tuh kr. 
 
Mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali suurendamiseks anti Riigi Kinnisvara ASile 
04.02.2010. a  üle alljärgnev kinnisvara: 
- kinnistu Kuninga tn 23, Pärnu linn, harilikus väärtuses 2030 tuh kr; 
- korteriomand asukohaga Keskväljak 9, Jõhvi linn, harilikus väärtuses 1570 tuh kr;   
- kinnistu asukohaga J. Käisi tn 1A, Põlva linn, harilikus väärtuses 890 tuh kr. 

Vabariigi Valitsus on otsustanud riigi omandis oleva kinnisvara üleandmise Riigi Kinnisvara 
AS-ile. See toob kaasa materiaalse põhivara mahu vähenemise valitsemisala bilansis, sest 
varad antakse üle Riigi Kinnisvara AS-ile mitterahalise sissemaksena aktsiakapitali 
suurendamiseks. Mittevajalike varade üleandmise tähtaeg on 31.12.2010, üldotstarbelistel 
varadel 31.06.2011 ja eriotstarbelistel 31.12.2012.  

Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raamkokkuleppe kohaselt saab Sotsiaalministeerium toetust 
ligikaudu 54 800 tuh kr (5640 tuh CHF) eesmärgiga luua vanemliku hoolitsuseta lastele 
tervislik kasvukeskkond. Eesti riik lisab sellele omalt poolt ligikaudu 9680 tuh kr. Projekti 
raames ehitatakse kokku 10 peremaja tüüpi asenduskodu vanemliku hoolitsuseta lastele – 2  
Viljandisse, 2 Saarepeedile, 4 Juurusse ja 2 Elvasse. Esitatud on lisataotlus Juurusse viienda 
maja ehitamiseks. Samuti on Eesti-Šveitsi koostööprogrammi raames kavas projekt, mis 
toetab liitumist kiirabi ja päästeasutuste ühise sidesüsteemiga. 

 
Tulenevalt kõrgest töötuse määrast ja olukorrast tööturul suunatakse ESFi  „Inimressursi 
arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” Töötukassa poolt 
elluviidava programmi tegevuste jaoks Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 
meetmete arvelt täiendavalt 100 000 tuh krooni ESF vahendeid aktiivsete tööturumeetmete 
elluviimiseks.  
 
2010. a käivitub ERFist toetatav õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise 
meede (meetme summa 431 200 tuh kr), mille eesmärk on õendus- ja hooldusteenuste 
kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine. Selleks kohandatakse olemasolevad tehniliselt ja 
funktsionaalselt vananenud haiglahooned nõuetele vastavaks. Võimalikult suures osas 
kasutatakse ära olemasolevat infrastruktuuri. Kui olemasolevate hoonete asukohta, tehnilist 
seisukorda või konfiguratsiooni arvestades ei ole võimalik olemasolevate hoonete 
rekonstrueerimise teel nõuetele vastavaid tingimusi luua, on põhjendatud juurdeehituse või 
uue hoone rajamine. 2009. a detsembri kinnitas Vabariigi Valitsus investeeringute kava. 
Investeeringute kava nimekirjas on 20 projekti, sh on nimekirjas 17 haiglavõrgu arengukava 
loetellu kuuluvat haiglat/taotlejat ning 2 hooldushaiglat ja 1 haiglavõrku mittekuuluv kohalik 
haigla. Nimetatud 20 projekti taotletav struktuuritoetuse summa on 406 747 tuh kr. 
Sotsiaalministeeriumi ettepanekul arvati investeeringute kava lisaprojektide nimekirja 
9 projekti, millele antakse toetust juhul, kui langeb ära vajadus toetada varem välja valitud 
projekte või kui meetme eelarves on kasutamata vahendeid. Nimetatud 9 projekti taotletava 
struktuuritoetuse summa on 147 515 tuh kr. Toetuse taotlus esitatakse kuue kuu jooksul 
Vabariigi Valitsuse korralduse, millega kinnitatakse investeeringute kava, jõustumise 
kuupäevast arvates, st hiljemalt 3. juunil 2010. a. Seisuga 20. aprill 2010 on 8 taotlejat 
esitanud toetuse taotluse, mis on menetluses. Taotlused menetletakse ning toetuse taotluse 
rahuldamise või rahuldamata jätmise otsus tehakse vastavalt meetme tingimustes sätestatule. 
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TEGEVJUHTKONNA DEKLARATSIOON 
 
Tegevjuhtkond kinnitab oma vastutust lehekülgedel 38 kuni 102 toodud 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. 

 
 
 
 
 
(allkirjastatud digitaalselt)     (allkirjastatud digitaalselt) 
Hanno Pevkur       Marelle Erlenheim 
Minister       Kantsler 
          
……………2010      …………….. 2010 
 
          
 


