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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 01.01.2010–31.12.2010: 

• 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 on tõestatult efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud, soodustada ravimite 
otstarbekohast kasutamist ning tagada, et Eestis läbiviidavate ravimite kliiniliste 
uuringute puhul on tagatud uuringus osalejate ohutus ja nende 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. 

• Terviseamet (reg nr 70008799) – ameti tegevuse eesmärk on tervist toetava ja 
parendava elu- ja õpikeskkonna kujundamisele suunatud ning kvaliteetsele 
tervisekaitse- ja tervishoiuteenusele orienteeritud rahvastiku tervise poliitika elluviimine 
tervishoiu-, tervisekaitse-, kemikaaliohutuse ja meditsiiniseadmete valdkonnas. 

• 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. 

• 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 
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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. 

• 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 ja kantselei (edaspidi 
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.  
Vabariigi Valitsuse 10.06.2011.a. määrusega nr 71 kehtestati soolise võrdõiguslikkuse 
ja võrdse kohtlemise voliniku ja kantselei põhimäärus, millega loodi voliniku kantselei. 
Voliniku kantselei on volinikku teenindav asutus.  

01.01.2010. a ühendati Tervishoiuamet, Tervisekaitseinspektsioon ja Kemikaalide 
Teabekeskus Terviseametiks. 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. 

 
2010. aasta jooksul loodi ministeeriumi koosseisu 9 uut ametikohta, 1 koht kaotati ja 1 töötaja 
koondati koos ametikohaga. 
 
Aastaaruande perioodil oli sotsiaalministriks Hanno Pevkur ja kantsleriks Marelle Erlenheim. 
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 
 
      tuh kr 

  2010 2009 2008* 2007 2006 
Bilansi näitajad           
  Varad aasta lõpus 3 462 368 3 314 330 2 977 086 2 269 606 1 883 981 
  Kohustused aasta 

lõpus 2 026 487 1 874 785 1 612 017 10 701 542 7 454 703 
  Riigieelarvesse kuuluv 

netovara aasta lõpus 1 435 881 1 439 545 1 365 069 -8 431 936 -5 570 722 
Tulemiaruande näitajad           

  Tegevustulud 15 899 674 16 412 371 17 093 717 15 151 787 12 268 520 
  Tegevuskulud -28 655 

125 
-28 209 

240 
-25 658 

344 
-23 016 

673 
-18 010 

340 
  Tegevustulem -12 755 

451 
-11 796 

869 
-8 564 627 -7 864 886 -5 741 820 

  Finantstulud ja -kulud 97 768 563 772 374 644 -209 291 -368 759 
Muud näitajad           

  Töötajate keskmine arv 
(inimest taandatuna 
täistööajale) 

1 455,44 1 833,08 1 869,44 1 887,51 1 976,41 
  Asutuste arv aasta 

lõpus 10 11 12 12 14 
  Põhivarainvesteeringud 1 523   24 484 1 042 197 078 58 752 
Eelarve ja selle täitmise 
näitajad 

          

  Eelarve tulude maht  1 270 962  1 226 410  600 969 542 067 365 837 
  Eelarve tulude täitmine   1 271 883 1 223 623  587 732 354 087 347 026 
  Eelarve kulude maht -40 735 

667 
-40 485 

572  
-39 800 

442 
-32 449 

225 
-26 451 

962 
  

Eelarve kulude täitmine 
-40 544 

936 
-40 274 

528  
-38 605 

049 
-31 409 

750 
-26 317 

188 
  Finantseerimistehingute 

maht  0 -8 515  -1 076 -1 033 -993 
  Finantseerimistehingute 

täitmine 
-28 549 

961 -8 515  -1 138 -1 033 -993 
 * korrigeeritud      
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II osa: ÜLEVAADE TEGEVUSKAVADE TÄITMISE ARUANDEST 
 
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 2009. aasta lõpu seisuga: 63,2%.  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 64,2%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 61,2%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: 60,7%. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Majanduskriisi tõttu oli tööhõive määr 2010. a samal tasemel (60,7%) kui 2000. a (pärast 
Vene kriisi) ning sihttase jäi saavutamata. Analüüsides hõive dünaamikat kvartalite lõikes 
selgub, et 2010. a teisel poolaastal hõive sihttase siiski ületati (III kvartalis 61,9%, IV kvartalis 
63,3%), kuid 2010. a keskmine hõivemäär jäi madalamaks hõive madalseisu tõttu aasta 
alguses. 
 
Indikaator: suhtelise vaesuse määr  
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: mehed 15,4%, naised 
16,2%, kokku 15,8%.  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: mehed 16,0%, naised 20,8%, kokku 
19,2%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: mehed 18,0%, naised 23,0%, kokku 
21,3%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Vaesuse andmed tulevad suure viitajaga, mistõttu ei saa siinkohal 2010. a erinevusi 
analüüsida. Viimased avaldatud suhtelise vaesuse määra näitajate andmed on 2009. a kohta. 
Võrreldes prognoosituga langes üldine suhteline vaesuse määr Eestis 2009. aastaks 
prognoositud tasemest hüppeliselt madalamaks. Sissetulekute ebaühtluse üldisele 
vähendamisele aitas kaasa 2009. a keskmise brutopalga varasemate aastate tõusu 
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asendumine 5%-lise langusega. Selle tulemusena vähenes ka suhtelise vaesuse piir 2008. a 
näitajaga võrreldes 8% (varasemate aastate aastane kasv ca 20%). Samal ajal jätkus aga 
pensionide kasv, mis võimaldas vanaduspensioni saajatel reeglina väljuda suhtelisest 
vaesusest. Ka sissetulekute ebaühtluse vähenemisele soolises lõikes avaldas tugevat 
positiivset mõju ühelt poolt pensionite jätkuv tõus (naisi on pensionisaajate seas ca 2/3) ning 
teiselt poolt keskmise brutopalga negatiivne juurdekasv, mis piiras suhtelise vaesuse riskipiiri 
kasvu.. Asendussissetulekuna makstavatel sotsiaalsetel siiretel (nt vanemahüvitis, 
töötuskindlustushüvitised jm) on samuti sissetulekute jaotusele ühtlustav mõju. Kuigi 
2010. aastaks suhtelise vaesuse piir tõenäoliselt tõusule ei suundu (jääb 2009. a tasemele), 
on taas prognoositav suhtelise vaesuse määra kasv. Siis hakkab mõju avaldama suur 
pikaajaliste töötute arv – inimesed, kellel töötuskindlustuskaitse lõpeb ja nende inimeste suur 
arv, kes küll väljuvad ametlikult registreeritud töötute seisusest, kuid ei naase tööhõivesse. 
Olulist positiivset mõju suhtelise vaesuse määra vähenemisele avaldab makstavate 
toimetulekutoetuste hüppeline kasv. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eeldatavasti jääb eesmärk saavutamata. Lähiaastatel vaesus arvatavasti suureneb. Naiste ja 
meeste vaesuse erinevus ilmselt kahaneb, kuid peamiselt mitte naiste vaesuse vähenemise, 
vaid meeste vaesuse suurenemise tõttu (ootustega võrreldes). 
 
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 2009. aasta lõpu seisuga: 30,7%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 38%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 33,5%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: 2010. a kohta andmeid ei laeku, mooduli 
järgmine läbiviimise aasta on 2011. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
2010. a ei viidud tervise ja tööhõive erimoodulit läbi, mistõttu on viimased näitajad 2009. a 
kohta. Kuigi 2009. a oli Eestis tööandjatele väga raske aasta ning majandussurutise tõttu 
langes 15–64-aastaste tööhõive määr 2008. a võrreldes 8,1% (5,5% võrra), on oluline, et 
samaealiste pikaajalisest haigusest tingitud töövõime piiratusega isikute hõivemäära langus ei 
olnud kiirem, vaid jäi samuti 8,2% (langes 2,6% võrra) piirimaile. Samas on pikaajalisest 
haigusest tingitud töövõime piirangutega isikute hõivemäär kaks korda madalam kui Eesti 
üldine vastav näitaja. 
 
3. Lastele paremate arenguvõimaluste ja tervise kaitse tagamine 
 
Indikaator: laste absoluutse vaesuse määra erinevus elanikkonna vaesuse määrast 
(protsendipunktides) 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 2,9 protsendipunkti 
(2007. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 2,8 protsendipunkti. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 3,4 protsendipunkti. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2010. a absoluutse vaesuse näitajad avaldatakse leibkonna eelarve uuringu põhjal 2011. a 
kevadel, kuid kõigi eelduste kohaselt jääb sihttase saavutamata. 2008. ja 2009. aastal laste 
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absoluutse vaesuse määr kasvas, kuna lapsed on peamiselt tööealiste peredes, s.o peredes, 
kus majandussurutise mõju oli töötuse kasvust tulenevalt eriti suur. Kuigi toimetulekutoetust 
saavate leibkondade seas on oluliselt kasvanud lastega leibkondade osatähtsus, ei tõsta 
toimetulekutoetus alati neid leibkondi liikme kohta saadud keskmise netosissetuleku järgi 
ülespoole absoluutse vaesuspiiri, kuna toimetulekupiir ja absoluutse vaesuse piir ei lange 
ühte. 
 
Indikaator: oma tervist väga heaks hindavate 11-, 13- ja 15-aastaste laste osakaal (%) 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 31,5% 
(2005/2006. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 32,9% (2012. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: küsitlust ei toimunud. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: mõõdetakse iga 4 aasta tagant. 
 
Indikaator: institutsionaalsel hoolekandel viibivate laste osakaal kõigist asendushooldusel 
viibivatest lastest (%) 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 34,0%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 25,5%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 30%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Aasta jooksul asenduskodusse võetud laste arv on viimastel aastatel võrreldes 2004. a 
vähenenud – igal aastal alates 2006. aastast on asenduskodusse tulnud veidi üle 200 lapse 
(võrdluseks 2004. a 326 ja 2005. a 280 last). Võrreldes peresisese asendushooldusega on 
institutsionaalse asenduskoduteenuse osa umbes 30%. Lapse heaolu silmas pidades on 
eesmärk asendushoolduses tervikuna veelgi enam suurendada perekeskset lähenemist, seda 
nii institutsionaalse asendushoolsuse siseselt kui laste mitteinstitutsionaalsele 
asendushooldusele suunamise kaudu. Perepõhistes reorganiseeritud asenduskodudes 
pakutakse lastele üha enam perekeskseid arengu- ja kasvutingimusi, kus laste eluolu on 
korraldatud analoogselt perekonnas kasvamisele. Sellest tulenevalt nähakse sihttasemena 
institutsionaalse asendushoolduse osakaalu väikest langust samaaegse perekeskse 
lähenemise kasvuga asenduskodudes.  
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Kuna eesmärgi kolmest indikaatorist kahe kohta pole veel värskemaid andmeid laekunud, ei 
ole eesmärgi saavutamisele hetkel võimalik hinnangut anda. Laste absoluutse vaesuse määra 
erinevuse juures jääb seatud sihttase ilmselt saavutamata, kuna majandussurutisega 
kaasnenud töötuse kasvu ja palgataseme langusega on laste absoluutse vaesuse määr 
eeldatavalt suurenenud. 
 
4. Soolise ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõiguslikkuse edendamine 
 
Indikaator: suitsiidide suremuskordaja 100 000 elaniku kohta 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 20,1.  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 14,4. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 16,0. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
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2009. a suitsiidide arvu kasv oli seotud Eestit tabanud majanduskriisiga, mis avaldas mõju 
aktiivsele ja optimistlikule hoiakule, põhjustades probleemide ülekandumise inimeste tervisele, 
mis sõltub suures osas hoiakutest ja käitumisest. Ka 2010. a võib näitaja varem prognoositust 
kõrgem olla, ent edaspidi ootame langustrendi, mis pikemas perspektiivis võimaldaks 
eesmärgi saavutamist.  
 
Indikaator: sooline erinevus töötasus (palgalõhe) (%) 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 30,3% (2005. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 22,8%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 24,0%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud.  
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Sotsiaalministeeriumi arengukavas kasutatakse soolise palgalõhe indikaatorina Eesti 
Statistikaameti (ESA) arvutusi, mille kohta viimane uuendus andmebaasis on 30.01.2007 
seisuga 2005. a andmete kohta – palgalõhe 30,3%. Aastatel 2009–2010 korraldas 
ministeerium soolise palgalõhe uuringu, mille autorid tegid pisut erinevat metoodikat 
kasutades arvutusi ka aastate 2006 (palgalõhe 29,4%), 2007 (31,1%) ja 2008 (31,4%) kohta. 
Lisaks arvutab palgalõhet Eurostat: viimased andmed 2007. a kohta näitavad Eestis 
palgalõhe suuruseks 30,9%. Erinevad arvutusmetoodikad annavad pisut erinevaid tulemusi, 
kuid statistiliselt olulisi erinevusi need palgalõhe suuruses ei näita (kõikumine 30–31% vahel 
jääb standardhälbe piiresse). Nende andmete põhjal võib eeldada, et 2010. a oli sooline 
erinevus tõenäoliselt väga sarnane 2007. a tasemele ja ületab sihttaset. Soolist palgalõhet 
mõjutavad omavahel vastasmõjus olevad erinevate tegurite grupid: sooline segregatsioon 
hariduses ja tööturul, töö- ja pereelu ühitamise raskused ning naiste pikad karjäärikatkestused 
seoses laste sünniga, diskrimineerivad personalipraktikad töökohtadel ning üldised hoiakud ja 
väärtushinnangud. Palgalõhe vähendamiseks tuleb süstemaatiliselt ja samaaegselt tegeleda 
kõiki neid valdkondi puudutavate poliitikameetmetega, samuti tõsta avalikkuse teadlikkust 
palgalõhe olemusest ning põhjustest. Lähiaastatel Eestis sooline palgalõhe tõenäoliselt ei 
vähene ehk senised sihttasemed on prognoositud liiga optimistlikult. Pigem võib ette näha 
lõhe püsimist praegusel tasemel või eeldada, et majanduse edenedes suureneb koos 
keskmise palga tõusuga paraku ka palgalõhe. Sooline palgalõhe Eestis on kõrgeim Euroopa 
Liidus. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eeldatavasti jääb eesmärk saavutamata. Kuna sooline segregatsioon on Eestis endiselt 
kõrge, võib majanduse edenedes ette näha pigem palgalõhe püsimist praegusel tasemel või 
selle suurenemist. Majanduslangus tähendas kahjuks ka sotsiaalse kapitali langust, mis tõi 
kaasa suitsiidide suremuskordaja tõusu. 
 
5. Inimeste pika ja kvaliteetse eluea tagamine 
 
Indikaator: keskmine oodatav eluiga (mehed ja naise eraldi) 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: mehed 69,84, naised 
80,07. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: mehed 71,6, naised 80,6. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: mehed 69,8, naised 79,5. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel andmeid 
laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
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Praeguse seisuga saab hinnata 2009. a seatud sihttaseme saavutamist. Sihttase on nii 
meeste kui naiste osas mõnekuulise varuga saavutatud, samuti eeldame sihttaseme 
saavutamist 2010. a. 
 
Indikaator: tervena (piiranguteta) elatud eluiga sünnimomendil. 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: mehed 54,8, naised 59.  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: mehed 55,2, naised 60,6. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: mehed 53,2, naised 58,9. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel andmeid 
laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Sihttase on saavutatud. Vahepeal laekunud 2009. a andmed ületavad 2010. a lõpu 
kavandatud saavutustaset. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärk on saavutatud. 2010. a tervisenäitajad tulevad küll viivitusega, kuid juba 2009. a lõpu 
seisuga on mõlema indikaatori 2010. aastaks kavandatud saavutustasemed käes. Pikk ja 
kvaliteetne elu on üks Eesti rahva tervise arengukava 2009–2020 peamisi indikaatoreid, mille 
tõusutrend on väga positiivne. 
 
6. Peredele vajaliku riigi toe tagamine 
 
Indikaator: meeste osakaal isikute hulgas, kellele on määratud vanemahüvitis (%) 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 8,5%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 8%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 4,7%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Sihttase on saavutatud. 2009. a oli meeste osakaal 8,5% ning esialgsete 2010. a andmete 
kohaselt võib eeldada, et meeste osakaal jääb 2010. a tervikuna 5–6% piiresse (2010. a 
I poolaastal oli meeste osakaal 6,5%) ehk üle seatud sihttaseme. Meeste osakaal on 
suurenenud pärast 2007. a sügisel jõustunud seadusemuudatust, mille kohaselt tekib isal 
õigus vanemahüvitisele lapse 70 päeva vanuseks saamisel varasema 6 kuu asemel.  
 
Indikaator: esimesena sündinud laste osakaal elussündinuist 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 45,7%.  
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 46%. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 47,2%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2010. aasta sündide andmeid sünnijärjekorra kohta veel ei ole, kuid 2009. aasta andmete 
põhjal võib eeldada, et 2010. aastaks seatud sihttase saavutatakse (või ületatakse). Kaudselt 
kinnitavad esimeste laste sündide osakaalu vähenemist sünnitoetuse saajate andmed – 
2010. aastal Sotsiaalkindlustusameti makstud sünnitoetustest moodustasid esimese lapse 
toetused 43% ning teise ja järgneva lapse toetused 54%. Siinkohal tuleb küll öelda, et 
sünnitoetuse saajate arv ja jaotus ei võrdu üks-ühele elussündide statistikaga (tulenevalt 
taotlemise ajast). 
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Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärgid on saavutatud. Meeste osakaal vanemahüvitise kasutamises on tõusnud. 
Sündimuse näitajad räägivad meile rahvastiku demograafilisest käitumisest – tõusnud on 
sünnitajate keskmine vanus ning koos sellega teiste ja kolmandate laste sünnid. 
 
7. Hästitoimiv ja kompetentne organisatsioon 
 
Indikaator: Riigikontrolli arvamus Sotsiaalministeeriumi majandusaasta aruande ja tehingute 
seaduslikkuse kohta (oluliste märkuste arv) 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 4 (2008. aasta 
majandusaasta aruande kohta). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 1. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 2 (2009. aasta majandusaasta 
aruande kohta). 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole veel värskemaid 
andmeid laekunud. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Raamatupidamise aastaaruanne kajastab ministeeriumi finantsseisundit olulises osas õigesti. 
Jätkuvalt esines puudusi varade arvestuses ja inventuuride läbiviimises, vajalik on uuendada 
raamatupidamise sise-eeskirja, viies see vastavusse kehtivate nõuetega ning jälgida 
kehtestatud kordadest kinnipidamist. 
 
Indikaator: eelnõude ja strateegiate osakaal, millele on tehtud mõjude analüüs 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 1/6 (2008. aastal). 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 100% – kõikidele Vabariigi Valitsuse 
tegevuskavas ja koalitsioonileppes välja toodud poliitikamuudatustele on tehtud mõjude 
eelhindamine. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 75%. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: indikaatori kohta pole värskemaid 
andmeid.  
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Mõõtmine pole võimalik tulenevalt sellest, et aluseks olnud Vabariigi Valitsuse 
tegevusprogrammi täitmine peatati üldiselt eelarvevahendite piiratuse tõttu. 
Sotsiaalministeeriumi poliitikakujundamise protseduuri raames koostati lähteülesanded 
2010. a 22-le plaanitavale poliitikamuudatuse.  
 
Indikaator: haldusala asutuste arv, kus personalivoolavus ületab 10% aastas 
 
Indikaatori algtase ehk indikaatori väärtus 2009. aasta lõpu seisuga: 0. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2013. aasta lõpuks: 0. 
Indikaatori kavandatud saavutustase 2010. aasta lõpuks: 2. 
Indikaatori tegelik saavutustase 2010. aasta lõpuks: 1. 
 
Selgitused 2010. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Sihttase saavutati põhiliselt majanduslangusega kaasnenud tööturu mahajahtumise tõttu. 
Sotsiaalministeeriumi haldusalas oli tahtmatu personalivoolavus üle 10% vaid ministeeriumis 
endas. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
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Eesmärk saavutati osaliselt. Poliitikamuudatuste kavandamise osaks on lähtepaberi 
koostamine, mille eesmärk on välja tuua hinnanguid muutusega kaasnevate võimalike riskide, 
tulude ja kulude kohta ning vajadusel kaardistada valdkonnad, kus poliitika eesmärkide või 
elluviimise teede kohta otsuse langetamiseks on tarvis rohkem informatsiooni. 
Personalivoolavus jäi küll taas sihttasemest madalamaks, ent ulatusliku kompetentsikao 
vältimiseks tuleb palgaturu elavnemisele reageerimiseks valmis olla.  
 
Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused 
 
1.1.1. Võimalikult kõrge tööhõive saavutamine ning mitteaktiivsuse ennetamine 
2010. a pöörati suuremat tähelepanu nende teenuste osutamisele, mis aitavad ennetada 
pikaajalise töötuse teket ning luua ja säilitada töökohti: palgatoetus, ettevõtluse alustamise 
toetus, tööpraktika. Tööandjaile maksti 2010. a palgatoetust muudetud tingimustel: 6 kuud 
arvel olnud töötu töölevõtmisel (tavareegli kohaselt 12 kuud). Noorte töötute (vanuses 16–24 
aastat) töölevõtmisel võimaldati palgatoetuse maksmist 3-kuulise arveloleku järel. 
Palgatoetust maksti 2010. a 10 897 korral (2009. a 194 korral); ettevõtluse alustamise toetust 
sai 680 (2009. a 495), tööpraktikal osales 3769 töötut (2009. a 1722). Kvalifikatsiooni 
tõstmiseks ja koolituste paindlikumaks korraldamiseks jätkati töötute suunamist koolitustele 
koolituskaardi alusel, samuti tagati töötutele osalemisvõimalus Haridus- ja 
Teadusministeeriumi korraldatavatele koolitustele võrdselt töötavate inimestega. Koolituskaart 
väljastati 2010. a töötute täiendõppeks, 2011. a on kavas rakendada kaarti ka uute oskuste 
omandamisel. Töötukassa osakondades on avatud karjääriinfotoad: abi osutatakse töötutele, 
tööotsijatele, töötajatele, noortele jt karjääriinfo soovijatele.  
 
Noorte haavatava positsiooni tõttu tööturul otsustati 2010. a meetme „Kvalifitseeritud tööjõu 
pakkumise suurendamine“ kolmanda avatud taotlusvooru tegevused suunata noorte tööturule 
aitamisele, keskendudes ühe sihtrühmana just madala haridustasemega noortele töötutele 
(vanuses 16–29 aastat). 
 
2010. a seadustati tööturuteenuste- ja toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse 
muudatusega tööturuteenuste rahastamise võimalus töötuskindlustusmaksest kogutud 
vahenditest. Rahastamise muudatused tagavad tööturuteenuste alternatiivse ja jätkusuutliku 
rahastamise. 
 
1.1.2. Tööjõu mobiilsuse edendamine ning parem rakendamine 
Meedias jagati informatsiooni välisriigis töötamisega kaasneda võivatest võimalikest ohtudest; 
eraldi tähelepanu pöörati infole, et töövahendus on kõigile tasuta. Alustati tööjõu mobiilsuse 
uuringu ettevalmistamist, uuring valmib 2011. a IV kvartalis. 
 
1.1.3. Töötukassa kõrge haldussuutlikkus tööturumeetmete osutamisel 
2010. a arendas Töötukassa e-teenuste kasutamise võimalusi. 2011. a jaanuarist on 
tööotsijatel ja tööandjatel võimalik mitmeid toiminguid teostada iseteeninduskeskkonna kaudu. 
Tööandjad saavad sisestada infot vabade töökohtade kohta, otsida sobivaid töötajaid ja 
esitada koondamishüvitise taotlusi. Tööotsijad saavad vaadata tööpakkumisi, sisestada oma 
CV, esitada toetuste avaldusi (töötutoetus, ettevõtluse alustamise toetus, 
töötuskindlustushüvitis) ning vaadata otsuseid toetuste määramise jms kohta. Mobiilne 
nõustamine (MOBI) toimus kõigis maakondades (kokku 84 vallas), osales 1369 inimest. 
Peamised teemad: tööturu olukord maakonnas, töövahendus, tööotsingutealane teavitamine 
ja nõustamine ning soovijatele individuaalne nõustamine. 

1.2.1. Töökeskkonna muutmine töötaja tervist hoidvaks 
Töökeskkonna alal viidi läbi metallitööde sihtkontroll ja ohtlike kemikaalide kampaania 
(koosnes teabeüritustest ja sihtkontrollist). Koostati ning kodulehel avaldati kolm soovitust 
töökeskkonna parandamiseks. Koolitati 599 töökeskkonnaspetsialisti ja väikeettevõtte juhti, 
teabeüritustel osales 1153 inimest, tööstressi teemalisel konverentsil 158 inimest. 



14 

Sotsiaalministeeriumi toimetiste sarjas ilmus poliitikaanalüüs 2/2010 „Töötervishoiu ja 
tööohutuse seadusega tööandjale kaasnevad probleemid“. Alustati töötervishoiu ja 
tööohutuse seaduse ning rakendusaktide õigusliku ekspertiisi; analüüsi teostab Hollandi firma 
TNO. Valmis töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmise juhendmaterjal 
ning rakendusjuhend „Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded tehislikust optilisest kiirgusest 
mõjutatud töökeskkonnas“. 

1.2.2. Töösuhete selguse ja turvalise paindlikkuse suurendamine 
Juristi nõustamisteenust osutati 47 110 korral (infotelefon – 37 562 kõnet; e-kirjad – 2879 
vastust; vastuvõtul käis 6669 inimest). Välisekspertidega sõlmiti lepingud kollektiivse 
tööõiguse eksperthinnangu andmiseks. Viidi läbi tasuta töölepingu seaduse koolitused kokku 
494 inimesele Narvas, Tallinnas, Tartus, Valgas, Jõhvis, Haapsalus ja Pärnus, kus jagati ka 
töölepingu seadust käsitlevaid infomaterjale. Koostati seadust tutvustav käsiraamat, 7 voldikut 
eesti, vene ja inglise keeles erinevate teemade kohta (töölepingu sõlmimine, töötasu, töö- ja 
puhkeaeg, puhkus, töölepingu lõppemine, väikelapse vanemad ja rasedad, noored tööl) 
ning koolitusmaterjal (slaidid). Valmis uus kollektiivlepingu andmekogu tehniline lahendus 
koos tutvustava infomaterjaliga. 2010. a moodustati Sotsiaalministeeriumi 
eestvedamisel mere- ja kalandustöö töörühm, mille tegevuse eesmärk on koos sotsiaal- 
ja koostööpartneritega analüüsida riigisisese õiguse harmoneerimise võimalusi 
meretöö konventsioonis ning kalandustöö konventsioonis sätestatud põhimõtete ja 
nõuetega. 2010. a toimus kümme töörühma koosolekut kaitstud paindlikkuse põhimõtete 
edendamisest meretöö suhetes. Läbirääkimiste tulemusena on Sotsiaalministeerium saanud 
valmis tööversiooni Eesti õiguse kooskõlla viimiseks konventsioonides esitatud nõuetega.  

1.2.3. Töösuhte poolte tööeluga rahulolu suurendamine 
Ellu on viidud ESF programmis „Tööelu kvaliteedi parandamine 2009–2014“ 
ettenähtud tegevused. Külastatud on 4205 ettevõtet. Töötati välja ettevõtete riskitaseme 
hindamise mudeli kavand. Alustati järelevalvega töölepingu seaduse täitmise üle – 
külastati 657 ettevõtet, tuvastati 1533 rikkumist. 

1.2.4. Tööinspektsiooni haldussuutlikkuse tõstmine 
Tööinspektsiooni töötajate pädevuse suurendamiseks korraldati 2010. a 
järelevalvealaseid koolitusi. Ametnikud osalesid koolitustel keskmiselt 56,4 tundi töötaja 
kohta. Kehtestati töövaidlusasja menetlemise töökord, Põhja inspektsiooni juurde 
moodustati täiendav töövaidluskomisjon. Töötati välja e-inspektsiooni detailne süsteemi 
kirjeldus, toimub süsteemi programmeerimine. 

1.3.1. Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi (ETS nr 48) miinimumstandardi tagamine 
Kõikide toetuste ja hüvitiste määramine ning väljamaksmine toimus õigeaegselt ja 
kooskõlas seadustega. 2010. a oli riikliku pensioni indeksi tegelik väärtus 0,909. 
Kooskõlas riikliku pensionikindlustuse seaduse sätetega negatiivse indeksi korral riiklikke 
pensione reaalselt ei vähendata ehk pensione indekseeriti indeksiga 1,000 – pensionide 
suurus ei vähenenud. Sotsiaalkindlustusamet hüvitas kohalikele omavalitsustele omasteta 
ja tundmatute isikute matmisega kaasnenud kulud vastavalt esitatud arvetele.  

Ministrid allkirjastasid uue Eesti-Ukraina sotsiaalkindlustuslepingu ja 
rakenduskokkuleppe, alustati ratifitseerimisseaduse ettevalmistamisega. Lõpetati 
läbirääkimised Eesti-Vene sotsiaalkindlustuslepingu põhilepingu üle, rakenduslepingu 
täpsustamine ja ratifitseerimine jäävad 2011. aastasse.   

1.3.2. Pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine 
Pensionid ja toetused said üldjuhul õigel ajal määratud ja välja makstud. 2010. a olid 
üksikud kohtuasjad, kus kohus tegi otsuse riigi kahjuks, väga spetsiifilised ja vajasid 
suures osas 
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õigusaktide tõlgendamist. Seega halduspraktika ühtlustamine erinevates pensioniametites on 
olnud edukas ning Sotsiaalkindlustusameti kahjuks tehtud kohtuotsuste vähesus näitab, et 
ametnikud tegid üldjuhul õigeid ja õiguspäraseid otsuseid. Pensionikindlustuse 
jätkusuutlikkuse tagamiseks pensioniea tõstmine 63 aastalt 3 kuu võrra aastas alates 2017. a 
kuni 65 aastani 2026. a sätestati seaduses 07.04.2010. Soodustingimustel 
vanaduspensionide, väljateenitud aastate pensionide ja eripensioneid kehtestavate seaduste 
muutmise põhimõtted arutati sotsiaalpartneritega ja valitsuses korduvalt läbi, jätkub erinevate 
võimaluste analüüsimine.  

2.1.1. Hoolekandeteenuste (sh eluasemeteenuse) arendamine ja rakendamine eakatele, 
puudega inimestele ja teistele sihtgruppidele 
01.04.2010 võtsid omavalitsused kasutusele sotsiaalteenuste andmeregistri (STAR). Aasta 
jooksul viidi läbi kolmest moodulist koosnev kasutajakoolitus kohalike omavalitsuste ja 
maavalitsuste sotsiaaltööspetsialistidele – administreerimine (366 osalejat), toetuste 
haldamine (546 osalejat), teenuste haldamine ja juhtumitöö (619 osalejat). Ühel või mitmel 
koolitustel osales kokku 799 töötajat. Kuigi sotsiaalhoolekande seadus sätestas vaid 
toimetulekutoetuse ja hooldamise eest makstava toetuse haldamise kohustuse STARi abil, oli 
septembriks STARis ka kohalikke toetusi haldavate omavalitsuste osatähtsus tõusnud 
38 protsendile. 2010. a detsembris viidi läbi STARi eurole üleminekuks vajalikud arendustööd 
ning alustati esimeste lisaarendustöödega, mis valmisid 2011. a jaanuari lõpuks. 
Arendustööde kogumaksumuseks kujunes 104 178,28 eurot. Arendustööd jätkuvad 2011. a. 
STARi eelisteks seni kasutatud süsteemi ees on üleriigilisus, juhtumitööd toetav kaasaegne 
infotehnoloogiline lahendus ning võimalus kasutada X-tee päringuid vajalike andmete 
saamiseks teistest riiklikest registritest. Klientide ja menetluste ajaloo säilimine ühtses 
andmekogus võimaldab kliendi abistamisel teha teadlikumaid ja täpsemini sihitud otsuseid, 
mis salvestuvad elektroonilistes menetlustoimikutes. Keskse andmekogu kasutusevõtt aitab 
eeldatavasti ühtlustada ja arendada sotsiaalvaldkonnas kasutatavat terminoloogiat ja 
tööprotsesse ning annab paremad võimalused järelevalve tegemiseks, mis pikemas 
perspektiivis peaks tõstma ja ühtlustama sotsiaaltöö kvaliteeti riigis.  

2010. a esitati ja kinnitati kõik kuus investeeringute kavas olevat erihoolekandeasutuste 
reorganiseerimise projektide taotlust. Alustati detailplaneeringute koostamise protsessi, 
millega jõutakse lõpule 2011. a esimeses pooles. Osa projektide puhul alustati 
ehitusprojektide koostamist.  

Programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2011“ raames nõustati 
Puudealase Teabe ja Abivahendite Keskuses 564 inimest, Lõuna-Eesti ja Ida-Virumaa 
nõustamiskeskustes kokku 922 erivajadustega inimest ja nende pereliiget, 31 asenduskodust 
või perekonnast hooldamiselt lahkuvat noort said tugiisikuteenust, aitamaks parandada noorte 
toimetulekut ja sujuvamat tööturule sisenemist, töölesaamist toetavate 
rehabilitatsiooniprogrammide pakkumiseks erivajadustega inimestele valiti välja 9 asutust, 
teenust osutati 76 inimesele ja tegevused jätkuvad. Tervise Arengu Instituudis koolitati 
19 hooldusabitöötajat, 71 psüühilise erivajadusega inimese tegevusjuhendajat (260 h) ja 
22 inimest erimooduli osas (60 h) ning valmis õppematerjal psüühiliste erivajadustega 
inimeste tegevusjuhendajate koolitamiseks. Rehabilitatsiooniteenuse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi (EQUASS) katsetajatena on välja valitud ja katsetamist alustanud 
7 asutust.  

Ilmus 6 ajakirja Sotsiaaltöö numbrit. Kõigile 43-le enne 1993. a üldhooldusele suunatud 
eakale tagati hooldus. Haraka Kodu rajamiseks vaimupuudega noortele on leping sõlmitud, 
hooned valmivad 2011. a. Illukal osutati vastuvõtuteenust 33 varjupaigataotlejale. Oktoobris 
toimus Tartus hädaolukorra lahendamise kava „Põgenike massiline saabumine“ testimiseks 
staabiõppus, mille tulemusi arvestati hädaolukorra lahendamise plaani koostamisel.  
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2.1.2. Vajadustepõhise sotsiaalabi rakendamine 
Aasta jooksul eraldati KOVidele toimetulekutoetuse vahendeid kokku 19 939 403 eurot, 
tegelik kulu toimetulekutoetuse maksmiseks oli 20 447 958 eurot (2009. a 11 375 097 eurot, 
2008. a 5 683 125 eurot). Aasta jooksul rahuldati 165 119 taotlust (2009. a 106 819 ja 2008. a 
59 587 taotlust) ning keskmine toetuse suurus oli ca 124 eurot (2009. a 110 eurot, 2008. a 99 
eurot). 

2011. aastast tõuseb toimetulekupiir varasemalt 1000 kroonilt (63,91 eurolt) 1200 kroonile 
(76,69 eurole), täiendavaid vahendeid planeeriti eelarvesse selleks 64 miljonit krooni 
(4,09 miljonit eurot). Vastav muudatus viidi sisse eelarve menetlemisel Riigikogus.  

3.1.1. Lastega kaubitsemise vastaste tegevuste elluviimine 
Osaleti Läänemeremaade riikide riskilasteteemalises koostöövõrgustikus, täideti saatjata ja 
kaubitsetud laste kontaktpunkti funktsioone. Osaleti Rahvusvahelise 
Migratsiooniorganisatsiooni MINAS 4 projektis, õppevisiitidel Hollandisse ja Taani ning 
rahvusvahelisel seminaril Eestis.  

3.1.2. Lastele suunatud hoolekandeteenuste arendamine 
Asenduskoduteenus oli vajadusel kättesaadav ja selle rahastamine tagatud. Kvalifitseeritud 
töötajaid ei ole kõikjal, sest personali liikuvus selles valdkonnas on väga suur ning 
majanduslanguse tõttu ei õnnestunud suurendada koolituseks vajaminevaid vahendeid. 
Lõppes esimese asenduskodu ehitus – valmisid Pärnu Lastekodu peremajad. Narva-Jõesuu 
peremajade valmimine lükkus edasi seoses kohtuvaidlusega detailplaneeringu üle, majad 
peaksid valmima 2011. a I kvartali lõpuks. Haapsalu peremajade valmimine lükkus edasi 
probleemide tõttu projekteerijaga, mis omakorda tingis ehitushanke väljakuulutamise 
viibimise.  

2010. a I poolaastal valmisid seoses 01.07.2010 kehtima hakanud perekonnaseadusega 
sotsiaalministri määrused „Lapsendamise ettevalmistamise käigus läbiviidavad kohustuslikud 
toimingud ja nende sisu, lapsendamise sooviavalduses esitatavate andmete loetelu ja 
maavalitsuse kogutavate dokumentide loetelu“ ja „Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni 
töökord“, sotsiaalministri käskkiri „Komisjoni isikkooseisu määramine“ ning Vabariigi Valitsuse 
määrus „Rahvusvahelise lapsendamise komisjoni moodustamine“. Määrused tagavad 
riigisisese lapsendamise korraldamise praktika ühtlustumise maakondades ning annavad 
õigusliku aluse maavalitsustele lapsendamist taotlevatelt isikutelt dokumentide kogumiseks 
ning pereuuringu läbiviimiseks, erandina ka vastavasse koolituseprogrammi suunamiseks. 

3.1.3. Lapse õiguste tagamise strateegia elluviimine 
Käivitus laste internetiturvalisuse alane projekt koostöös Lastekaitse Liiduga. Korraldati uus 
lasteabitelefoni teenuse hange ja sõlmiti 3-aastane leping MTÜ-ga Arstlik Perenõuandla 
lasteabitelefoni 116111 ja uue teenusena kadunud lastest teatamise abitelefoni 116000 
teenuse osutamiseks. Viidi läbi 4 seminari lastekaitsetöötajatele. Alustati laste ja perede 
arengukava 2011–2020 väljatöötamisega, töörühmadesse kaasati 60 erineva eluala ja 
ametkonna esindajat. Korraldati peresõbraliku tööandja konkurss koostöös „Pere ja Kodu“ 
ning „Äripäevaga“.     

3.2.1. Eelduste loomine reproduktiivtervise ja imikute tervise paranemiseks 
Viljatusravi tulemusena sündis kehavälise viljastamise teel 378 last. Teostati 1281 IVF (122 
rohkem kui 2009. a) ja 1571 embrüo siirdamise (149 rohkem kui 2009. a) protseduuri.  

3.2.2. Laste tervise ja arengu jälgimise parandamine 
2010. a läbis koolieelses lasteasutuses vigastuste ennetamise koolituse 52 inimest 
49 erinevast koolieelsest lasteasutusest. 2010. a toimus koolieelsete lasteasutuste 
terviseedenduse nõuete uuendamine seoses määruse „Tervisekaitsenõuded koolieelses 
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lasteasutuses tervise edendamisele ja päevakavale“ vastuvõtmisega: kõik koolieelsed 
lasteasutused on kohustatud läbi viima riskide hindamise (hiljemalt 31.12.2011) ja sellest 
lähtuvalt koostama tegevuskava riskide vähendamiseks. Võeti vastu uued riiklikud põhikooli ja 
gümnaasiumi õppekavad, mille põhisõnum on integreeritus: terviseteemasid käsitletakse 
erinevate ainetundide raames. Uuendati põhikooli inimeseõpetuse ainekava, mis hõlmab nii 
terviseedenduslikke teemasid kui riskikäitumise ennetust. Ainekava rakendub 1., 4. ja 
7. klassis alates 2011. a sügisest, 2., 5. ja 8. klassis 2012. a ning 3., 6. ja 9. klassis 2013. a.

3.2.3. Kooliealiste lastele ja noortele pakutavate tervishoiuteenuste ja ennetustöö 
tõhustamine 
Tervist edendavaid koole (TEK) oli 2010. a lõpuks 169 ja tervist edendavaid lasteaedu (TEL) 
170. Haigekassa rahastatud täiendkoolitustes osales 19,4% haridusasutustest. Lisaks sellele
osalesid koolide ja koolieelsete lasteasutuste esindajad rahvastiku tervise arengukava ja
teiste strateegiate raames toimunud koolitustel (vigastuste ennetamine koolieelses
lasteasutuses, erikoolide personali koolitus, TEL ja TEK suvekoolid).

4.1.1. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja süvalaiendamise koordineerimine 
2010. a viidi läbi järgmised tegevused: 
- seminarid „Sooline tasakaal organisatsioonis“, kus osales 58 tööandjat ja personalijuhti
avalikust ja erasektorist ning ametiühingute esindajad;
- soolise võrdõiguslikkuse koolitus 4 konsultandile, kes on alustanud 3 organisatsioonis
soolise võrdõiguslikkuse konsultatsioone;
- meediakampaania naiste ja meeste võrdsete võimaluste suurendamiseks tööturul;
- tööandjate soolise võrdõiguslikkuse võrgustiku kohtumine;
- soolise palgalõhe uuring.
Ilmusid järgmised väljaanded:
- „Soolise võrdõiguslikkuse seaduse kommenteeritud väljaanne“ (500 tk) ning eesti- ja
venekeelne brošüür, mis annab lühiülevaate soolise võrdõiguslikkuse seadusest (kokku
13 000 tk);
- soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemused nii koondraporti (300 tk) kui kokkuvõtvate
poliitikaanalüüsidena, mis lisaks tõlgiti vene ja inglise keelde (kokku 700 tk);
- artiklikogumik „Teel tasakaalustatud ühiskonda II”, mis avaldati ka vene keeles (kokku 700
eksemplari).
Kõik trükised on leitavad Sotsiaalministeeriumi kodulehelt.

ESF avatud taotlusvoorude kaudu toetati MTÜde ja ettevõtete projekte, mis on suunatud 
soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. Kinnitati uus ESF programm „Soolise 
võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013“. Nimetati liikmed soolise võrdõiguslikkuse 
süvalaiendamise ministeeriumitevahelisse töögruppi. Oktoobris asus ametisse uus soolise 
võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik. Euroopa Komisjoni programmist PROGRESS 
rahastati soolise eelarvestamise projekti, mille elluviijaks on partner – soolise võrdõiguslikkuse 
ja võrdse kohtlemise volinik. 

4.1.2. Lähisuhtevägivalla ennetamine ja ohvrite abistamine 
2010. a osaleti vägivalla vähendamise arengukava 2010–2014 väljatöötamisel ja elluviimisel 
ning toimus vägivalla vähendamise võrgustiku kohtumine. Statistikaameti turvalisuse uuringu 
põhjal valmis lähisuhtevägivalla erimooduli analüüsi raport. Harju- ja Raplamaal viidi läbi 
enesejõustamise koolitused soopõhise vägivalla ennetamiseks 13–17-aastastele eesti ja vene 
keelt kõnelevatele tüdrukutele, kus osales 95 tüdrukut. Esitati projekti HEVI lõpparuanne, 
trükiti 300 eksemplari sotsiaal- ja tervishoiuõpetajatele suunatud käsiraamatut koos 
lisamaterjalidega. Osaleti CAHVIO naistevastase- ja perevägivalla teemalise konventsiooni 
väljatöötamise töögrupis. Toimus Varjupaikade Liidu koolitus ohvriabitöötajatele 
lähisuhtevägivalla teemal ning toetati naiste varjupaiku. 
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4.1.3. Inimkaubitsemise vastu võitlemine 
Viidi läbi inimkaubandusteemalised koolitused spetsialistidele. Sõlmiti leping MTÜga Living for 
Tomorrow inimkaubanduse ennetamise nõustamistelefoniteenuse pakkumiseks, mille raames 
abistati 643 inimest. Rehabilitatsiooniteenuse pakkumiseks sõlmiti leping MTÜga Eluliini 
ATOLL keskus ning Ida-Virumaa Naiste Tugikeskuse-Varjupaigaga – tuvastati 57 
inimkaubanduse ohvrit. Kokku abistas ATOLL keskus 230 seksuaalselt ekspluateeritud naist. 
Inimkaubanduse ohvrite kohta andmete kogumise ühtlustamiseks valmisid ankeet ja 
seletuskiri, mida tutvustati inimkaubanduse vastu võitlemise võrgustikule. 

4.2.1. Sotsiaalse kaitse ja kaasatuse edendamine 
Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta jooksul ellu viidud olulisemad 
tegevused: 
- Veebruaris 2010 avaldati koostöös Statistikaameti ja sotsiaalteadlastega analüütiline 
kogumik „Vaesus Eestis“, kättesaadav http://www.stat.ee/38021.
- Aprillis 2010 toimus kolmanda sektori organisatsioonidele väikeprojektikonkurss 
eesmärgiga leida lahendusi vaesusesse sattumise ennetamiseks ja vaesuses elavate 
inimeste aitamiseks, luua ja arendada koostöövõrgustikke ning õppida üksteise kogemustest.
Projektikonkursil osales 96 projekti, rahastust sai 24.
- Oktoobris 2010 ilmus ajakirja „Sotsiaaltöö“ sotsiaalse kaasatuse teemaline erinumber, 
mille eesmärk oli pakkuda välja praktilised sõnumid, et muuta käegakatsutavaks 
sotsiaalse kaasatuse ja sidususe mõisted ning tuua välja teemad, millega Eesti peaks 
sotsiaalse kaasatuse teema raames süvendatult tegelema. 
- Jaanuaris 2011 avaldati ETVs noorte töötuse teemaline erisaade „Tööleidja“, kus 
praktilist näidete varal selgitati, millistele aspektidele tuleb tööotsingutes tähelepanu 
pöörata. Telesaade on avaldatud ERRi kodulehel.
- Toimusid Euroopa aasta ava- ja lõpukonverents ning avaldati vaesuseteemalisi 
artikleid ajakirjanduses. Kõik planeeritud tegevused viidi ellu.

4.2.2. Puudega inimeste sotsiaalse kaasatuse ja õiguste kaitse tagamine 
Paranes hoolekandeteenuste kättesaadavus:  
- nüüdisaegseid ning vajadustele vastavaid abivahendeid sai 50 796 puudega inimest;
- rehabilitatsiooniteenust osutati 13 161 inimesele, sh puudega lapsed (5646), täisealised
puudega isikud, sh tööealised (2748), pensioniealised (2987), psüühilise erivajadusega isikud
(1726), alaealised õigusrikkujad (81);
- erihoolekandeteenuste osutamiseks planeeritud 4973 kohta olid aastaringselt täidetud, sh
igapäevaelu toetamise teenus (1531), töötamise toetamise teenus (368), toetatud elamise
teenus (564), kogukonnas elamise teenus (66), ööpäevaringne erihooldusteenus (1954),
ööpäevaringne erihooldusteenus sügava liitpuudega või ebastabiilse remissiooniga inimestele
(292), ööpäevaringne erihooldusteenus kohtumääruse alusel suunatud isikutele (198).

ÜRO puuetega inimeste konventsiooni ratifitseerimise eelnõu esitati e-õiguses 
kooskõlastamisele. Eesti Linnade Liidu, Eesti Maaomavalitsuste Liidu, Rahandusministeeriumi 
ja Siseministeeriumi mittekooskõlastuse tõttu ei olnud võimalik seaduse eelnõu esitada 
Vabariigi Valitsusele. Jätkuvad läbirääkimised kokkulepeteni jõudmiseks ratifitseerimise osas 
2011. a. 

4.2.3. Omaalgatuste toetamine ja kolmanda sektori võimestamine 
Paikkondliku ja töökoha terviseedenduse alast koolitust sai 357 inimest, valmis kõikide 
maakondade, 13 linna ning 28 valla terviseprofiil, s.o 19%-l Eesti omavalitsustest on 
terviseprofiil, tervist edendavate töökohtade võrgustiku liikmete arv kasvas 159-ni. 

Toimus ESF meetme „Tööelu kvaliteedi parandamine“ avatud taotlusvoor, mille kaudu said 
toetust 8 ametühingute ja tööandjate organisatsioonide projekti. Toetati projekte, mis tõstavad 



 19 

teadlikkust kollektiivläbirääkimistest ja töölepingulistest suhetest (nt individuaalseid ja/või 
kollektiivseid töösuhteid kajastava infoportaali loomine ning selle kasutamisvõimalustest 
teavitamine), loovad praktilisi abimaterjale kollektiivläbirääkimiste pidamiseks (nt 
kollektiivläbirääkimiste käsiraamat ja selle kasutusvõimaluste tutvustamine) või töötavad välja 
töölepingu seadust puudutavaid infomaterjale (nt töölepinguseaduse e-käsiraamatu loomine ja 
töölepingu veebimootor). 
 
Tarkade Otsuste Fondi projekt „Kodanikuühenduste ja Sotsiaalministeeriumi koostöö 
tõhustamine MTÜde võimekuse tõstmiseks sotsiaalpoliitika kujundamisel kaasa rääkida“ on 
tekitanud toimiva partnerlussuhte sidusrühmade ja ministeeriumi vaheliseks tõhusaks 
koostööks. Tekkinud koostöövõrgustik jätkab plaanipäraselt ka edaspidiste tegevustega 
pärast projekti lõppemist. 
 
4.2.4.Inimeste vaimse tervise edendamine 
SEYLE (Euroopa teismeliste koolilaste tervist edendav programm) käigus lõpetati 2009. a 19 
Tallinna üldhariduskoolis kogutud Eesti baasuuringu andmete (õpilased, õpetajad, muu 
koolipersonal) sisestamine ja algas Eesti baasuuringu andmebaasi korrastamine. Viidi läbi 
3 kuu järeluuring ning valmistati ette ja alustati 12 kuu järeluuringuga, mis jätkub 2011. a. 
OSPI-Europe (optimeeritud suitsiidipreventsiooni programmid) projekti raames viidi läbi 
suitsiidide ja teiste välispõhjustest tingitud surmade registreerimise ja kodeerimise kvaliteedi 
analüüs Eestis võrrelduna teiste Euroopa riikidega ning tehti tõenduspõhised ettepanekud 
suitsiidide registreerimise kvaliteedi parandamiseks. SUPREME (Euroopa 14–24-aastaste 
vaimse tervise edendamine) raames anti välja esimene noortele suunatud brošüür „Vaimne 
tervis kui vaimne heaolu“. MHPHands (vaimse tervise edendamise käsiraamatud) projekti 
üldeesmärk on koolitada töötajaid kolmes erinevas valdkonnas: koolides, töökohtadel ja 
eakatele suunatud hooldusasutustes. Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi 
(ERSI) peamine panus projekti tegevuste elluviimisel oli koolide vajaduste kaardistamine ja 
koolitusmoodulite väljatöötamine. 
 
5.1.1. Suurendada rahvastiku kehalist aktiivsust 
Südame- ja veresoonkonnahaiguste riikliku strateegia 2005–2009 (SVH) nõukogu kiitis 
2010. a heaks SVH strateegia tegevuste integreerimise rahvastiku tervise arengukava (RTA) 
rakendusplaani. SVH nõukogu koosseisu laiendati teiste RTA IV valdkonna (tervislik eluviis) 
ekspertidega. Moodustati SVH ja mittenakkuslike haiguste ekspertkomisjon. SVH raames viidi 
2010. a läbi „Suitsuprii klassi“ võistlus üldhariduskoolides, arendati suitsetamisest loobumise 
nõustamiskabinettide teenust ja avati 2 suitsetamisest loobumise kabinetti kaitseväes. 
Nõustamiskabinettide arendamise raames pakuti koolitusi suitsetamisest loobumise 
nõustajatele ning toetati maakondlike tervisetubade südametervisealast tegevust. 
Traditsiooniliselt toimus üle-eestilise südamenädala läbiviimine. Viidi läbi nii kooliõpilaste kui 
täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringud, mille tulemused avaldatakse 2011. a. 
 
2010. a lõppes Norra finantsmehhanismi projekt, mille tulemusena loodi tuhandetele Keila 
linna ja selle ümbruskonna, sh Keila SOS Lasteküla elanikele uued võimalused aktiivseks ja 
tervislikuks ajaveetmiseks. Projekti tulemusena valmis loodusliku muruga kaetud 
jalgpalliväljak, 3,5 km kergliiklusteid, suusastaadion, loodusõpperada, laste seiklusrada, BMX-
ratta rada, diskgolfi rada ning SOS Lasteküla naabrusesse sportmängude väljak koos 
hoonega varustuse tarbeks. 
 
5.1.2. Parandada rahvastiku toitumisharjumusi 
Internetiportaali toitumine.ee külastati 197 611 korral (neist unikaalseid 146 233). 
Aasta jooksul levitati lastekas.ee-s toitumine.ee lastelehte ja mängusid. Telliti rinnaga toitmise 
materjali toitumine.ee jaoks, täiendati olemasolevat laste toidupüramiidi plakatit, mida 
(7500 tk) jagati lasteaedadele ja terviseedendajatele, valmisid koolilõunat populariseerivad 
plakatid õpilastele (4400 tk).  
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5.1.3. Vähendada Eesti elanikkonna riskikäitumist 
Koostati riikliku narkomaania ennetamise strateegia ning riikliku HIVi ja AIDSi strateegia 
pikaajalised tegevuskavad ning koostati 2009. a aruanded, mis kiideti heaks VV komisjonides 
ja valitsuses. Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia tegevuskava üks olulisemaid tegevusi on 
kahjude vähendamise teenuste pakkumine ja arendamine. Narkootikumide süstimisega 
kaasnevate kahjude vähendamiseks rakendatakse Eestis süstlavahetust ning pakutakse 
opioidsõltlastele asendusravi. Süstlavahetuspunktides pakutakse klientidele steriilseid süstlaid 
ja nõelu ning korjatakse tagasi kasutatud tarvikuid, kliente nõustatakse abisaamise 
võimalustest, turvalisest süstimisest ja seksuaalkäitumisest, motiveeritakse süstimisest 
loobuma ja võimalusel pöörduma asendus- või võõrutusravile. Madala läve keskustes 
pakutakse lisaks ka sotsiaalnõustamist ja -teenuseid. 2009. ja 2010. a tegutses üheksas 
organisatsioonis kokku 36 süstlavahetus- ja nõustamispunkti. 2009. a oli esmakülastajaid ligi 
3400 ning külastusi kokku ligi 180 000, kokku jagati ligi 2 278 000 süstalt ja 699 000 
kondoomi. Jagatud süstaldest 66% on jagatud Ida-Virumaal ning 34% Tallinnas. Võrreldes 
2008. a jagati süstlaid 12% enam ning 2009. a plaanitu ületati 13% võrra. Süstlavahetuse 
mahud on aastate lõikes tugevalt suurenenud. Sihtrühma haaratus teenusega on tänaseks 
heal tasemel, eelkõige Ida-Virumaal. 2010. a registreeriti 372 HIV-nakatunut, mis on 39 juhtu 
vähem kui 2009. a (411 nakatunut).  

Asendusravi osas pakutakse riikliku strateegia raames metadoonasendusravi, mille kohtade 
arv on aastate lõikes suurenenud, kuid sihtrühma haaratus teenusega on madal, jäädes alla 
10%. Alaealiste narkomaaniaravi jaoks on Eestis kokku 6 kohta (2 kohta SA TÜK 
Psühhiaatriakliiniku lastepsühhiaatria osakonnas ja 4 kohta SA Tallinna Lastehaiglas). 
Esmakordselt rahastati 2009. a narkomaania ennetamise riikliku strateegia raames SA 
Tallinna Lastehaigla sõltuvushäiretega laste ja noorukite üksuses psühholoogilise, õppe- ja 
kasvatustöö teostamist. 2010. a tegevuste rahastamist jätkati. Rehabilitatsiooniteenustest 
rahastati 46 institutsionaalse rehabilitatsiooni kohta meessoost klientidele. Teenust pakkusid 
lepingu alusel 3 teenusepakkujat: SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus, MTÜ AIDSi 
Tugikeskus, MTÜ NNARK „Sind ei jäeta üksi”, millest viimased kaks toimivad terapeutilise 
kommuuni vormis. Kolme keskuse peale kokku oli 2009. a rehabilitatsiooniteenusega 
haaratud 113 klienti. 

Kaksikdiagnoosiga sõltlastele osutas päevases vormis rehabilitatsiooniteenust lepingu alusel 
MTÜ Eestimaa Abikeskused. Tegemist on ainsa keskusega Eestis, mis on spetsialiseerunud 
raskete psüühikahäiretega ja uimastisõltuvusega inimeste igapäevase toimetuleku 
parandamisele. Kokku oli 1025 külastust. 

5.2.1. Erinevate sihtrühmade teadlikkuse tõstmine elu-, töö- ja õpikeskkonnast 
lähtuvatest terviseriskidest ja nende maandamise meetmetest 
Muudeti Sotsiaalministri 23.02.2007 määrust nr 21 „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende 
käitlemisele“ – võeti üle vastavad EL direktiivid. Jõustus kemikaaliseaduse muutmise seadus 
vastutuskindlustuse ja CLP-määruse karistuste osas. Jõustati biotsiidiseaduse muudatused 
(pikendati üleminekuperioodi). WHO viis läbi Eesti keskkonna ja tervise valdkonna analüüsi, 
mille eemärk oli saada põhjalik ülevaade hetkeolukorrast Eesti keskkonna- ja tervise 
valdkonnas. Analüüsi raportis andsid WHO sõltumatud eksperdid soovitusi Eesti keskkonna ja 
tervise valdkonna olukorra parandamiseks. Hea laboritava kontrollasutus Eesti 
Akrediteerimiskeskus täitis oma ülesandeid: esitati aruanded, sõlmiti uus haldusleping, 
pikendati sihtotstarbelise eraldise kasutamise leping. Joogi- ja reovee valdkonnas jätkus 
nõuetekohase ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteemi ehitus. Eesmärgiks on seatud tõsta 
ühisveevärgist nõuetele vastavat joogivett saava elanikkonna osa 2011. a 85%-ni (2009. a 
72%). Sotsiaalministri määrus nr 64 „Koolieelse lasteasutuse tervisekaitse, tervise 
edendamise ja päevakava koostamise nõuded“ arutati laiapõhjalises töörühmas läbi, muudeti 
ning asendati määrusega „Tervisekaitsenõuded koolieelses lasteasutuses tervise 
edendamisele ja päevakavale“. Aktiivselt toetati „Tervist edendavate töökohtade“ loomise 
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toetamist, mille tulemusel liitusid uued asutused „Tervist edendavate töökohtade“ 
võrgustikuga. 
 
5.2.2. Elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate terviseriskide hindamise, juhtimise ja 
teavitamise süsteemi tõhustamine 
REACH- (määrus, mille eesmärk on tõhustada tervise- ja keskkonnakaitset, ohjates 
tõhusamalt kemikaalide tootmise, importimise ja kasutamisega kaasnevaid tervise- ja 
keskkonnariske) ja CLP- (kemikaalide märgistamise ja klassifitseerimise määrus) määruse 
rakendussätted võeti üle ning jõustati õigeaegselt. Seoses koolieelsete lasteasutuste 
terviseedenduse nõuete uuendamisega 2010. a on kõik koolieelsed lasteasutused kohustatud 
läbi viima riskide hindamise ja sellest lähtuvalt koostama tegevuskava riskide vähendamiseks. 
Vastava riskide hindamise läbiviimise tähtaeg on 31.12.2011. Laiapõhjaline töörühm vaatas 
üle koolieelsete lasteasutuste ja koolide tervisekaitsenõuded ning valmistas ette VV määrused 
„Tervisekaitsenõuded koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, 
sisekliimale ja korrashoiule“ ja „Tervisekaitsenõuded koolidele“. 
 
5.2.3. Riikliku valmisoleku tõstmine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ning 
epideemiateks ja pandeemiateks. 
Riigi tegevusvaru hädaolukordadeks valmisoleku tagamiseks vastab riskianalüüsile ning varu 
hoidmine on korraldatud. Nakkushaiguste leviku vältimise riiklike programmide raames hangiti 
antiretroviirus- ja tuberkuloosivastaseid ravimeid ning vaktsiine, tagamaks nimetatud ravimite 
järjepidev vajadusekohane kättesaadavus. Töötati välja ühtne metoodika elutähtsa teenuse 
(statsionaarne eriarstiabi ja kiirabiteenus) toimepidevuse riskihindamiseks ja toimepidevuse 
plaani koostamiseks; vastava plaani on kohustatud välja töötama kesk- ja piirkondlikud 
haiglad (kokku 7) ja kiirabiteenuse osutajad (kokku 24). Seisuga 31.12.2010 oli riskianalüüs 
koostatud 5 kesk- ja piirkondlikul haiglal ning kõigil kiirabiteenuste osutajatel, kahel haiglal 
valmib riskianalüüs plaanikohaselt 28.02.2011. Tervishoiuteenuse osutajate pandeemiavaru 
koosneb isikukaitsevahendite, hingamisaparaatide ja ravimivarust. Isikukaitsevahendite varu 
on vähemalt 4 nädalaks esmatasandile, kiirabile ja aktiivravi haiglatele (19); perearstide ja 
kiirabi varu hoitakse tsentraalselt, aktiivravi haiglate varu on haiglate juures; 
hingamisaparaatide varu hoitakse kasutusvalmina aktiivravihaiglates, viirusvastaste ravimite 
varu hoitakse aktiivravi haiglates, osaliselt tsentraalselt. Tsentraalselt hoitava varu 
kättetoimetamise logistika on kokku lepitud (varu laialivedu võtab aega 48 tundi). 
Esmatasandi, kiirabi ja haiglate koostöökorraldus pandeemia ajal on sätestatud 
juhendmaterjalides. 
 
5.2.4. Järelevalve tõhustamine elu-, töö- ja õpikeskkonnas 
REACH- ja CLP-määruse järelevalve toimis kooskõlas EL suunistega, kuid vajab tulevikus 
tõhustamist ja ülesannete täpsustamist. Terviseamet tegi järelevalvet vastavalt plaanile: 
järelevalveametnikud vaatasid „Rahvatervise seaduse“ § 12 lg 3 alusel läbi 40 koolieelse 
lasteasutuse, 44 kooli, 1 laste hoolekandeasutuse, 3 asenduskodu, 25 täiskasvanute 
hoolekandeasutuse ja 23 muu teenuse osutamise ehitusprojekti ning hindasid terviseohutust 
28 koolieelse lasteasutuse, 33 kooli, 1 laste hoolekandeasutuse, 8 täiskasvanute 
hoolekandeasutuse, 1 lapsehoiuteenuse ja 22 muu teenuse osutamise ruumidele kasutusloa 
andmisel. Terviseamet tegi järelevalvet 1860 haridus- ja sotsiaalteenuse osutaja üle ning 
koostas 265 ettekirjutust ja 144 hoiatust ning rakendas sunniraha 43 000 krooni eest.   

5.2.5. Töötervishoiu korralduse parendamine ja töötervishoiuteenuste kvaliteedi oluline 
suurendamine ning nende kättesaadavuse tagamine kõikidele töötajatele 
Valmistati ette seadusemuudatused töötervishoius teenuseosutamise õiguse andmise 
täpsustamiseks (samaaegselt on ettevõtetel tegevusload ja töötervishoiuspetsialistidel 
registreering) tervishoius alates 2002. a rakendatud ning tulemuslikuks osutunud lahenduse 
põhjal. Vajalikud seadusemuudatused on MTSÜS eelnõus. Töötervishoiuspetsialistide 
kvalifikatsiooni korrastamiseks on välja töötamisel kutsestandardid – valmis tööhügieeniku 
kutsestandard (kinnitamine 2011. a kevadel). Valmis uuring töötervishoiuarstide 
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töökoormusest ja regionaalsest kättesaadavusest. Alustati ettevalmistusi töötervishoiu 
valdkonna sidustamiseks TISiga.  
 
5.3.1. Inimeste teadlikkuse suurendamine tervisest ja tervishoiusüsteemist 
Tagati patsientide õiguste kaitse patsientide esindusühingu tegevuse toetamisega ning 
laevaperedele rahvusvahelistele nõuetele vastava emakeelse vältimatu abi alase 
raadiokonsultatsiooni osutamisega. 
 
5.3.2. Esmatasandi tervishoiuteenuste, kiirabi ja hooldusravi arendamine ning aktiivravi 
haiglavõrgu optimeerimine 
Esmatasandi tervishoius tugevdati pereõe rolli iseseisva tegutsemise õiguse laiendamisega 
ning anti ämmaemandatele iseseisva tegutsemise õigus. Arstiks õppivatele üliõpilastele anti 
õigus töötada omandataval kutsealal. Koostati kontseptsioon haiglavõrgu arengukava 
uuendamiseks, arutelu jätkub 2011. a. ERFist toetati kolme haigla – SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla (kokku 66 140 886,84 eurot), SA Tartu Ülikooli Kliinikumi (kokku 32 594 
940,75 eurot) ja SA Ida-Viru Keskhaigla (kokku 11 499 559 eurot) – juurdeehituste ehitamist. 
2010. a käivitus täies mahus PERHi X-korpuse ehitamine. Plaanipäraselt kulges ka SA IVKH 
projekti elluviimine, SA TÜK projekti puhul on seoses kohtuvaidlusega hoone projekteerimine 
edasi lükkunud, kuid see ei takista projekti elluviimist abikõlblikul ajaperioodil.  
 
Elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetse suuna 6 „Tervishoiu ja hoolekande 
infrastruktuuri arendamine“ meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ 
rakendamiseks koostati investeeringute kava hooldusravi arendamiseks kõikides 
maakondades kokku 21 projekti rahastamiseks 27,5 miljoni euro ulatuses, millele lisandub 
kaasfinantseering. Valdkonna arendamise tulemusena rajatakse igasse maakonda 
tänapäevastele tingimustele vastavad ravikeskused, et inimesed saaksid vajalikku ravi 
võimalikult kodu lähedal. Tervise infosüsteemis realiseeriti õigusruumis ettenähtud teenused – 
kehtestati elektroonilised lapse kasvamise ja arengu jälgimise teatised, sh 
immuniseerimisteatis. Tervishoiuteenuste osutajad esitasid tervise infosüsteemi epikriise, 
saatekirju ja nende vastuseid ning digipiltide viitasid. Alustati e-labori ja statistikamooduli 
projektide realiseerimist ning jätkati e-kiirabi ja tervise infosüsteemi seiremooduli projektiga 
seotud tegevusi. 01.01.2010 võeti kasutusele retseptikeskuse infosüsteem ning aasta lõpuks 
menetleti ca 72% retseptidest digitaalselt. 
 
5.3.3. Tervishoiu rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine 
Kõigile ravikindlustuseta isikutele tagati vältimatu abi kättesaadavus. Määrustega kehtestati 
Eesti Haigekassa hüvitatavate tervishoiuteenuste, ravimite ja meditsiiniseadmete loetelud ning 
hinnad, mida eelarvekärbete tõttu vähendati 6% eelneva aastaga võrreldes. Ravimite loetelu 
raames hüvitatavate ravimite hinnad ei tõusnud ning patsiendi omaosalus jäi alla 38%. 
Korraldati veretoodete immunohematoloogia referentlabori teenuste osutamine. Võeti üle 
ettenähtud ravimite ja meditsiiniseadmete alaste direktiivide muudatused. Hinnaregulatsiooni 
meetmed 50% soodustusega ravimitele ja piirhinnad kõigile asjakohastele 50% soodustusega 
ravimitele jõustusid 01.07.2010. Hinnakokkulepped on järk-järgult sõlmimisel vastavalt 
optimaalsete kokkulepete saavutamisele ravimitootjatega. 
 
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. 
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Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni arendamisest 
 
Olulisematest organisatsioonireformidest alustas Sotsiaalministeeriumi haldusalas 01.01.2010 
tegevust Terviseamet, kuhu koondati Tervisekaitseinspektsioon, Kemikaalide Teabekeskus, 
Tervishoiuamet ja Ravimiameti meditsiiniseadmete osakond. Terviseameti moodustamise 
eesmärk oli kaotada asutustevahelised kattuvused ja luua ühtne juhtiv asutus tervisepoliitika 
rakendamiseks.  
 
2010. aasta alguses moodustati pikaajaliselt ministeeriumi pädevuses olnud laste õiguste 
poliitika valdkonnale perepoliitika meeskonna ja minister Urve Palo büroo rahvastikupoliitika 
ametnike liitmisega laste ja perede osakond. Osakonna esimene suur töö, laste ja perede 
arengukava koostamine, on juba pälvinud nii tunnustust kui hea kaasamispraktika.  
 
Põhieesmärkide elluviimise vältimatu eeldus on tagada Sotsiaalministeeriumi (sh valitsemisala 
asutuste) efektiivne töökorraldus, mistõttu käsitleb alljärgnev ülevaade eesmärgi „hästitoimiv 
ja kompetentne organisatsioon“ raames tehtud tegevusi. 
 
7.1.1. Huvirühmade kaasamine ja nende teavitamine 
Aasta jooksul on regulaarselt teavitatud meediakanaleid ministeeriumi olulisematest 
tegevustest ja sündmustest. Välja on kujunenud koostöövõrgustik ajakirjanikega, kes on 
spetsialiseerunud sotsiaalteemade kajastamisele. Arendamist vajab eesmärgistatud ja 
sihipärane meedia informeerimine vastavalt sõnumi sisule. TOF-koolitus kaasamise teemal 
MTÜdele on tekitanud toimiva partnerlussuhte sidusrühmade ja ministeeriumi vaheliseks 
tõhusaks koostööks. Tekkinud koostöövõrgustik jätkab plaanipäraselt edaspidiste tegevustega 
ka pärast projekti lõppemist. 
 
7.1.2. Vajalike ressursside tagamine ja eesmärgipärane finantseerimine 
Valitsemisala eesmärkide saavutamiseks oli võimaluste piires tagatud vajalik finantseerimine, 
kuid jätkuvalt on valdkondi, mis on alarahastatud ja vajavad täiendavaid vahendeid. 2010. a 
taotleti täiendavaid vahendeid HIV/AIDSi ravimite hankimiseks. Suurem personalikulude 
eelarve aitaks paremini tagada soovitud kompetentsi ja kogemustega töötajate värbamise ja 
hoidmise. Sotsiaalministeeriumi haldusalas on ESF meetmed täies mahus rakendunud.  
 
7.1.3. Poliitikakujundamise teadmistepõhisuse ja toimiva töökorralduse tagamine 
Tervisestatistikat kogutakse A-veebi kaudu, alustati tervisestatistika infosüsteemi 
statistikamooduli analüüsimisega. Alustati surmapõhjuste registri, Eesti meditsiinilise 
sünniregistri, raseduskatkestuse andmekogu, vähiregistri, narkomaaniaravi andmekogu ja 
tuberkuloosiregistri üleviimist ühtsele platvormile. Alustati tegevusi nakkushaiguste registri 
liidestamiseks tervise infosüsteemiga. Loodi õigusruum müokardiinfarktiregistri kui riikliku 
andmeregistri loomiseks. Sotsiaalteenuse andmeregistri tugiteenus on realiseeritud. Käivitati 
Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS) põhjaliku ümberkujundamise protsess. Tagati 
Sotsiaalministeeriumi infosüsteemide tehniline valmisolek eurole üleminekuks, sh SKAISi 
vastavad arendused. 
 
7.1.4. Pädeva ja motiveeritud töötajaskonna tagamine 
Pühendumuse uuring 2010 näitas, et Eesti avaliku teenistuse pühendumus tervikuna on kahe 
aastaga langenud, jõudes tagasi 2007. a tasemele. Sotsiaalministeerium oli üks uuringu 
kahest erandist, kus pühendumus vastupidiselt üldisele trendile oli kasvanud (2010 – 48%; 
2008 – 42%; 2006 – 32%). 2010. a oli Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas vaid ministeeriumi 
enda soovimatu personalivoolavus üle 10% aastas (11,3%). Haldussuutlikkuse tõstmise 
meetme „Organisatsiooni arendamine“ raames töötati koostöös EBS Juhtimiskoolituse 
Keskuse ja Poliitikauuringute Keskusega Praxis välja kompetentsimudel kolmele sihtgrupile: 
kesk- ja esmatasandi juhid ja poliitikakujundajad (moodustavad ministeeriumi töötajatest ca 
2/3).  
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Hinnang tegevuskava elluviimisele 

Sotsiaalministeerium on valdavalt suutnud oma tegevuskavas planeeritud tegevused ellu viia. 
Kuigi meetmete elluviimisel on suures osas edu saavutatud, on mitmed eesmärgid jäänud 
kättesaamatuks. Töötuse tipp jäi 2010. a esimesse kvartalisse ning kuigi ka lähiaastatel püsib 
tööpuudus kõrgel tasemel, pöördus tööga hõivatuse määra näitaja aasta lõpuga siiski 
aeglasele kasvule. Soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas tuleb tõdeda soolise palgalõhe 
kõrgeimat taset Euroopa Liidus ning jätkata valdkonda puudutavate poliitikameetmete 
rakendamise ja süstemaatilise tegevusega olukorra muutmiseks. Tervisenäitajad reageerivad 
küll viivitusega, kuid üldjoontes on trendid positiivsed.  

Lisa: tegelikud tulud ja kulud 
Esitatakse tegelike (tulemiaruandele vastavate) tulude ja kulude andmed jaotatuna 
tegevusvaldkondadele, strateegilistele eesmärkidele ja meetmetele 
saldoandmike infosüsteemis. (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 
 
 
Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 
 
Sotsiaalministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala asutuste sisekontrollisüsteeme 
hindan heaks. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala sisekontrollisüsteemi rakendamisel on 
lähtutud Vabariigi Valituse seaduses esitatud nõuetest, mille kohaselt valitsus- ja riigiasutuste 
juhtidel lasub kohustus kehtestada tõhus sisekontrolli süsteem, mis võimaldab tagada: 

• õigusaktidest kinnipidamise; 
• vara kaitstuse raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest 

juhtimisest ja muust sarnasest tegevusest tingitud kahju eest; 
• asutuse tegevuse otstarbekuse asutuse ülesannete täitmisel; 
• asutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumise, 

säilitamise ja avaldamise. 
 
Leian, et Sotsiaalministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala asutuste 
sisekontrollisüsteemide rakendamisel on järgitud kehtivaid õigusakte ja rahvusvaheliselt 
üldtunnustatud standardeid. Samas, tulenevalt majandus- ja kultuurikeskkonnas toimuvatest 
muudatustest, mis mõjutavad muu hulgas ka Sotsiaalministeeriumi vastutusalas olevaid 
teemasid ja meie asutuste tegevust, pean jätkuvalt oluliseks juhtimis- ja kontrollisüsteemide 
arendamist ning võimalikult tõhusate lahenduste väljatöötamist ja rakendamist.   
 
Sisekontrollisüsteemile hinnangu andmisel on muu hulgas tuginetud siseauditi ja 
organisatsiooniväliste hindajate (sh Riigikontroll) auditiaruannetes esitatud informatsioonist.  
 
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. Oma tegevuste planeerimisel kasutab siseauditi üksus auditiuniversumi ja 
riskidepõhist lähenemist. 
 
Sotsiaalministeeriumis ning valitsemis- ja haldusalaasutustes viidi aruandeperioodil läbi 
riskide hindamine osaliselt – mõningates valitsemisala asutustes ning Euroopa Liidu 
struktuuritoetuste rakendusskeemi osas. 2011. aastal on kavas Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisala riskidejuhtimise metoodikat muuta. 
 
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. Oluliseks 
pean ka ministeeriumi lepingupartnerite tegevuse kontrollimist, et tagada riigieelarve 
vahendite (sh EL struktuuritoetuse) korrektne ja tõhus kasutamine.  
 
Kinnitan, et auditite tulemusena tehtud märkusi ja soovitusi arvestatakse ministeeriumi ja tema 
allasutuste töö korraldamisel. 
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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”. 
 
Oluliseks muudatuseks 2010. aastal oli ASi Hoolekandeteenused põhikirja muutmine, mis 
tulenes riigivara seaduses tehtud muudatustest. Riigivara seadusega korrastati riigi osalusega 
äriühingute juhtimist ja muudeti see sarnasemaks tavapäraste äriühingutega.  
 
2010. aastal käivitusid teenusevaldkonna üle-ettevõttelised arendusprojektid, mille eesmärk 
on muuta teenus võimalikult kliendikeskseks ning kliendi iseseisvat toimetulekut 
soodustavaks. 2009. aastal jõustunud sotsiaalhoolekande seaduse muudatuse alusel viidi 
erihoolekandes sisse tegevusloa mõiste ja 01.03.2010. a pidid kõik teenuseosutajad endale 
tegevusload vormistama. Kõigile aktsiaseltsi teenusekohtadele väljastas 
Sotsiaalkindlustusamet tegevusload.  
 
2010. aasta jooksul uuendati ka tasakaalus tulemuskaardi metoodika alusel aktsiaseltsi 
äriplaani. Ettevõtte visiooni ja missiooni alusel täpsustati eesmärkide fookuseid ning 
saavutatavad tulemused muudeti paremini mõõdetavaks. 03.11.2010. a kiitis nõukogu heaks 
ASi Hoolekandeteenused strateegilised eesmärgid aastani 2015.  
 
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.  
 
2010. aastal suurendati täiendavalt aktsiaseltsi aktsiakapitali Tallinnas Merimetsa tee 1 asuva 
kinnistu ja sellel paiknevate hoonete ning Viljandis Näituse 2, Näituse 2a, Näituse 2b ja 
Näituse 2c asuvate kinnistute üleandmise teel. 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 anti 
ASile Hoolekandeteenused kaasaegsete erihoolekandeteenuse kohtade väljaarendamiseks 
koos sinna juurde kuuluva teenusekeskkonnaga. ERDF vahendite abil ehitatakse 
ajavahemikul 2010–2013 kinnistutele peremajad vähemalt 20 kliendile. 
 
Aruandeperioodil emiteeriti 7153 lihtaktsiat nimiväärtusega 7153 tuh krooni, mille eest tasuti 
mitterahalise sissemaksena põhivarasse. Aktsiaid emiteeriti ülekursiga 35 krooni. ASi 
Hoolekandeteenused aktsiakapital seisuga 31.12.2010 koosneb 107 853 lihtaktsiast, 
nimiväärtusega 1000 krooni summas 107 853 tuh krooni ja ülekurss 54 732 tuh krooni.  
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Tuh kr 

Varade maht Omakapitali 
maht 

sh 2009. a 
tulem 

AS 
Hoolekandeteenused 266 785 220 055 27 463 
 
 
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 oluline partner.  
 
Haigekassa ülesanded 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 sihtotstarbeliselt tööjõukuludelt tasutavast 13%-lisest 
sotsiaalmaksu osast. 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. 2010. aasta ravikindlustuse 
kulud olid 10 849 000 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 2010. aastal nõukogusse terviseala asekantsler Ivi Normet. 
Haigekassas on keskosakond ja 4 piirkondlikku osakonda. Aasta lõpus oli Haigekassas 
216 töötajat. 
 
Sotsiaal-majanduslikud muutused kajastuvad jätkuvalt ravikindlustatute struktuuris: tööhõive 
olukorra paranemise tulemusel on pidurdumas töötavate kindlustatute arvu vähenemine ning 
2009. aastaga kahekordistunud riigi poolt kindlustatute arv hakkab tasapisi töötute tööturule 
naasmise tõttu vähenema. Samuti mõjutab demograafiline olukord muutusi töötavate 
kindlustatute grupis, kust liiguvad lapsehoolduspuhkusele jäänud emad ning 
vanaduspensionile siirdunud isikud kindlustatutega võrdsustatud isikute rühma. Kindlustatute 
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üldarvu mõningast vähenemist põhjustab pikaajaliste töötute lisandumine ja riigist lahkunute 
arvu kasv. 2010. aastal oli töötavaid kindlustatuid ligi 45% kindlustatute üldarvust 
(2009. aastal 46%) ja kindlustatutega võrdsustatud isikuid oli 49% (2009. aastal 47%). 

Haigekassa tuludest moodustas 2010. aastal sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa 98,8%, 
mistõttu jäi 2010. aastal tegelik tulu eelarvesse planeeritust 335,2 miljoni krooni võrra 
väiksemaks. Võrreldes 2009. aastaga oli tulude maht 5% väiksem, samas vähenesid kulud 
3%.  

2010. aastal rakendus Sotsiaalministeeriumi ja Haigekassa koostööprojekt digiretsept, mille 
tulemusena saab arst patsiendile ravimi välja kirjutada lisaks paberretseptile ka digitaalselt 
ning patsient saab paberretsepti omamata vabalt valitud apteegis ravimi välja osta. E-retsepti 
juurutamine muudab retsepti väljakirjutamise arstile mugavamaks ja turvalisemaks, parandab 
tagasisidet ja analüüsivõimalusi, 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. Kiire paberivaba infoliikumine ja ühte süsteemi haaratud terviklik teave 
võimaldab selget ülevaadet nii ravimikasutajale kui ka ravikvaliteeti toetavaid otsuseid 
tegevale meditsiinipersonalile. Süsteemi edukat rakendamist kinnitab see, et aasta lõpuks oli 
apteekidest ostetud ravimeid enam kui 4 miljoni e-retsepti eest ja kasutajate rahulolu e-
retseptiga oli 91%. E-retsepti projekt võitis ülekaalukalt esikoha Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi korraldatud e-teenuste konkursil ning esitatakse 
rahvusvahelisele konkursile World Summit Award. 

Eesti Töötukassa 

Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik isik, mis loodi 2001. aastal ja mis alustas 
tegevust 2002. aastal. Kindlustushüvitisi hakati välja maksma 2003. aastal. 1. maist 
2009 on töötukassa ülesanne korraldada ka tööotsijatele ja tööandjatele tööturuteenuste 
osutamist ja tööturutoetuste maksmist. 

Eesti 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. 

Eesti Töötukassa kõrgeim juhtimisorgan on kuueliikmeline nõukogu, kus on võrdselt esindatud 
tööandjad, töövõtjad ja valitsus. Tegevjuhtimise eest vastutab kolmeliikmeline juhatus ning 
kokku on Eesti Töötukassal ligi 490 töötajat. 

Eesti Töötukassa ülesanded 
Töötuskindlustuse korraldamine eesmärgiga tagada: 

• töötuse korral tööotsingute ajaks kaotatud sissetuleku osaline kompenseerimine;
• töötajale töölepingu ülesütlemise hüvitamine koondamise korral;
• töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.

Tööturupoliitika elluvimine eesmärgiga: 
• tagada tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive;
• ennetada pikaajalist töötust ja tööturult tõrjutust.
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Eesti Töötukassa eelarve tuludeks on laekumised töötuskindlustusmaksetest, tulud vahendite 
paigutamisest, eraldised riigieelarvest ja muud tulud. Töötuskindlustusmaksetest laekunud 
vahenditest kaetakse kindlustatute töötuskindlustushüvitise kulud, koondamise ja tööandaja 
maksejõuetuse maksete kulud, Töötukassa tegevuskulud jm. Töötutoetuse, riigi poolt 
erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu ja aktiivsete tööturumeetmete kulud kaetakse 
riigieelarvelistest eraldistest. 2010. aastal võeti vastu otsus, et alates 2011. aastast 
rahastatakse tööturuteenuseid ja -toetusi, välja arvatud töötutoetust, töötuskindlustuse 
seaduses sätestatud tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitalist ning riigieelarvest 
sihtotstarbelise eraldisena.  
 
2010. aastal keskenduti tegevustele, mis soodustavad töökohtade loomist ning nende täitmist 
(11 000 palgatoetusega tööle saanud inimest, 680 ettevõtlustoetusega alustanud ettevõtjat) 
ning töökohtade täitmiseks pakuti töötutele töölesaamiseks vajalikku koolitust ja tööpraktikat. 
Et anda töötutele tööotsinguteks vajalikke teadmisi ja oskusi, suurendada motivatsiooni ja 
enesekindlust, avati 2010. aastal karjääriinfotoad, viidi läbi tööotsingute töötubasid ja 
tööklubisid. Koolitati ja nõustati oma töötajaid, et nad oskaksid ära tunda klientide erinevaid 
vajadusi ning osutada just seda abi, mis teda kõige kiiremini tööle aitab. 
 
2010. aastal arendati infosüsteemi. Arendus sobitab omavahel töötute oskused-kogemused ja 
tööandja nõudmised ning annab töötutele e-kirjaga teada sobivatest tööpakkumistest. Aasta 
lõpuks oli suurema mahuga tööturuteenuste menetlus viidud uude infosüsteemi. Tänu sellele 
on klienditeenindus ja teenuste osutamine sujuvam, paranenud on andmete ja otsuste 
kvaliteet. Kasutusel on üha rohkem elektrooniline asjaajamine. Lisaks valmis aasta lõpus 
iseteenindusportaal, millest peaks saama töötukassa virtuaalne klienditeenindus. 
 
Töötukassa 2010. aasta 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 
Keskhaigla,  
sihtasutus Põhja-
Eesti 
Regionaalhaigla, 
sihtasutus Tartu 
Ülikooli Kliinikum ja 
Sotsiaalministeerium  

Asutati VV 
29.09.2005 
korraldusega 
nr 614 

Üleriigiliste tervishoiu-
süsteemi e-lahenduste 
edendaja ja arendaja 
laiem eesmärk on 
aidata kaasa 
tervishoiusüsteemi 
arendamisele teadliku 
patsiendi keskseks. 
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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. 
2006. aastal oli 16,75 
kiirabibrigaadi, 
rahastamine 
riigieelarvest 
Tervishoiuameti kaudu 
44,3 mln kr. 
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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 
juhtkonna ja Rahandusministeeriumiga SA Eesti Tervishoiu Pildipank netovara. SA Eesti 
Tervishoiu Pildipank asutajateks olid võrdsetes osades SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Kuni 2008. aastani liitis Rahandusministeerium SA Eesti 
Tervishoiu Pildipank netovara riigi koondaruandele. 
 
Aruandeaastal ei ole toimunud muutusi Sotsiaalministeeriumi valitseva mõju alla olevate SA-
de asutamises, riigivara üleandmises, ühinemises, jagunemises ega lõpetamises.  
 
AS Hoolekandeteenused asutas 09.04.2010 Sihtasutuse „Hea Hoog“. SA eesmärkideks on: 

1) erivajadustega inimeste abistamine oma koha leidmisel ühiskonnas; 
2) erivajadustega inimeste tööalane rehabiliteerimine, abistamine töö leidmisel, töö 

andmine, töö- ning ametialase koolituse ja väljaõppe korraldamine; 
3) erivajadustega inimeste nõustamine või nõustamise korraldamine; 
4) koostöö korraldamine teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal, sh 

teiste kodu- ja välismaiste sihtasutuste ja muude mittetulundusühingute ning riiklike ja 
rahvusvaheliste organisatsioonide poolt fondi eesmärke järgivate programmide 
algatamisel ja teostamisel; 

5) ülalnimetatud punktide elluviimiseks vahendite kogumine, vahendamine ja jaotamine. 
 
Fondi organiteks on juhatus (üks liige) ja nõukogu (3 liiget). AS Hoolekandeteenused on 
asutamisel sihtasutusele üle andnud rahaliste vahenditena ükssada krooni. 
 
Sihtasutus Hea Hoog on pakkunud 2010. aasta jooksul tööhõivet 58 kliendile ettevõtlustuluga 
120 tuh krooni.  
 
2009. aastal mitterahalisi 
sissemakseid sihtasutustele 
ei tehtud.   tuh kr 

Sihtasutus Varade maht Omakapitali 
maht 

sh 2010 a 
tulem 

Sihtasutus Tartu Ülikooli 
Kliinikum* 1 824 305 1 295 089 63 883 
Sihtasutus Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 2 106 429 1 129 836 61 475 
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Sihtasutus Viljandi Haigla   81 147 7 268 
Sihtasutus Haapsalu 
Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 36 297 32 801 784 
Sihtasutus Eesti Tervishoiu 
Pildipank 13 355 7 881 387 
Eesti E-tervise Sihtasutus 22 997 15 021 7 441 
Sihtasutus Sillamäe 
Narkorehabilitatsioonikeskus 

2 007 1 508 -491 
Sihtasutus Eesti Puuetega 
Inimeste Fond 1 646 1 285 -19 
KOKKU 4 007 036 2 564 568 140 728 

* 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 
sihtgrupp on psüühilise erivajadusega inimesed, kellele pakutakse toetust psühhosotsiaalse 
rehabilitatsiooni kaudu: töösarnast tegevust, nõustamist, juhendamist, tegevusi vaba aja 
sisustamiseks. Põhikirja järgi pole riigil ühenduses valitsevat mõju.  
 
Sotsiaalministeerium on varasematel aastatel andnud Merimetsa Tugikeskusele tasuta 
kasutada hoone aadressil Merimetsa tee 1, Tallinn. Merimetsa Tugikeskus kohustus 
kasutama vara oma põhikirjaliste kohustuste täitmiseks. 12.11.2009 sõlmiti Merimetsa 
Tugikeskusega vara tasuta kasutamise leping kehtivusega 1 aasta. 18.06.2010. a andis 
Sotsiaalministeerium kinnistute mitterahalise sissemaksena üleandmise lepingu ja 
asjaõiguselepinguga nr 1384 Merimetsa tee 1 asuva kinnistu ja hooned ning vara tausta 
kasutamise lepingu üle mitterahalise sissemaksena ASile Hoolekandeteenused. Merimetsa 
tee 1 asuvale kinnistule on eesmärk rajada erihoolekande aktiviseerimiskeskus, mille jaoks 
ehitatakse tänapäevased tegelusmajad praeguste vanade hoonete asemele. 
 
     tuh kr 

Olulisemad finantsnäitajad 2010 
Varade maht 1 746 
Omakapitali maht 776 
Tulem 20 
 
 
 

Muud isikud (rahvusvahelised organisatsioonid, nt NIB jmt) 
 
Valitsemisala asutustel on tihedad koostöösuhted oma valdkonnas ka väljaspool Eestit. Eesti 
Vabariigil Euroopa Liidu liikmesriigina, on välispoliitiline kohustus osaleda rahvusvahelistes 
organisatsioonides. Sotsiaalministeerium koos valitsemisala asutustega osaleb 
rahvusvahelistes organisatsioonides lähtuvalt Välisministeeriumi välispoliitilistest suunistest 
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ning 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 juhitavate 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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Organisatsiooni nimi 

2009 
täitmine 

(eek) 

2010 
eelarve 
(eek) 

2010 
täitmine 

(eek) 

2011 
eelarve 

(€) 

2012 
prognoos 

(€) 

2013 
prognoos 

(€) 

2014 
prognoos 

(€) 

2015 
prognoos 

(€) 

Asutuse nimi 
eestikeelne nimi (sulgudes ametlik 

lühend) 
inglisekeelne nimi 

(sulgudes ametlik lühend)                 

Sotsiaalministeerium Rahvusvaheline Tööorganisatsioon 
International Labour 
Organization (ILO) 953 350 697 644 1 611 426 111 705 115 846 115 846 115 846 115 846 

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) 144 600 144 600 138 316 9242 9 242 9 242 9 242 9 242 

Sotsiaalministeerium  Maailma Terviseorganisatsioon  
World Health 
Organization (WHO) 889 498 2 229 240 2 115 865 142497 148 197 153 828 159 212 164 785 

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) 50 547 57 525 57 525 4154 4 320 4 484 4 641 4 804 

Sotsiaalministeerium 
Põhjamõõtme tervise- ja sotsiaalse heaolu 
partnerlus 

Nordic Partnership in 
Public Health and Social 
Well-being (NDPHS) 205 831 201 471 429 849 15000 15 600 16 193 16 760 17 346 

Sotsiaalministeerium Rotterdami Konventsioon Rotterdam Convention 0 5 000 10 600 344 358 371 384 398 

Sotsiaalministeerium 

Maailma Terviseorganisatsiooni tubaka 
tarbimise leviku vähendamise 
raamkonventsioon 

WHO Framework 
Convention on Tobacco 
Control (FCTC) 0 21 768 20 030 3478 3 617 3 755 3 886 4 022 
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Sotsiaalministeerium 
Esmatasandi tervishoiu Euroopa Foorumi 
liikmemaks 

European Forum for 
Primary Care 3 000 0 0 0 0 0 0 0 

Sotsiaalministeerium 
OECD keskkonnatervise ja -ohutuse 
programm 

OECD Environment 
Health and Safety 
Programme 0 214 358 0 14339 14 913 15 479 16 021 16 582 

Sotsiaalministeerium 
WHO ja UNECE vee ja tervise protokolli 
rakendamise toetus 

Support to the 
programme of work under 
the Protocol on Water 
and Health   0 7 823 0 0 0 0 0 

Sotsiaalministeerium ÜRO arenguabi       0 0 3 200 3 200 3 200 3 200 

Sotsiaalministeerium OECD tervisevaldkonna osas vabamakse       0 0 2 000 2 000 2 000 2 000 

Sotsiaalministeerium 
Euroopa võrdõiguslikkuse organite 
võrgustik 

European Network of 
Equality Bodies       0 1 000 1 000 1 000 1 000 

Tööinspektsioon 
Ülemaailmne Tööinspektsioonide 
Assotsiatsioon  

International Association 
of Labour Inspections 
(IALI) 8 800 8 800 10 210 674 715 715 715 715 

Ravimiamet 
Euroopa Liidu riiklike regulatsioonide ja 
müügilubade andmebaas  

Communication and 
Tracking System for the 
Mutual Recognition 
Procedure (CTS) 203 475 200 000 187 019 11 948 11 948 11 948 11 948 11 948 

Ravimiamet 
Euroopa Nõukogu Euroopa farmakopöa 
konventsioon   0 0 0 0 0 0 0 0 

Ravimiamet 
Ravimite tootmise inspektorite 
rahvusvaheline organisatsioon 

Pharmaceutical 
Inspection Co-operation 
Scheme (PIC'S) 84 443 83 777 85 468 6 460 6 460 6 460 6 460 6 460 

Ravimiamet 
Rahvusvaheline Ravimiinfo Bülletäänide 
Ühing 

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

Ravimiamet Rahvusvaheline Ravimiliit 

International 
Pharmaceutical 
Federation (FIP) 2 818 0 0 92 92 92 92 92 
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Ravimiamet 
Rahvusvaheline farmakoökonoomika ja 
tulemusnäitajate uurimise ühing 

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

Sotsiaalkindlustusamet 
Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse 
Assotsatsioon 

International Social 
Security Association 
(ISSA) 

157498 
(tasutud 
2009) + 
5300 
(tasutud 
2010) = 
162 798 150 000 150 000 10 865 13 592 11 539 11 539 11 539 

Astangu 
Kutserehabilitatsiooni Keskus  Euroopa Rehabilitatsiooni Platvorm 

European Platform for 
Rehabilitation (EPR) 78 233 78 233 78 233 5 000 5 500 5 500 5 500 5 500 

Tervise Arengu Instituut 
Euroopa tervist edendavate 
institutsioonide ühendus – EuroHealthNet EuroHealthNet 34 423 35 000 34 423 2 200 2 200 2 200 2 200 2 200 

Tervise Arengu Instituut 
Rahvusvaheline Vähiregistrite 
Assotsiatsioon 

International Association 
of Cancer Registries 
(IACR) 1 565 1 600 1 565 100 100 100 100 100 

Terviseamet 
Euroopa Mürgistuste Keskuste ja Kliiniliste 
Toksikoloogide Assotsiatsioon 

European Association of 
Poisons Centres and 
Clinical Toxicologists     0 1 320 0 0 1 320 0 

Terviseamet EURinSPECT Eurinspect 19 058 0 0 3 000 3 000 3 000 3 000 3 000 
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V osa: RAAMATUPIDAMISE SEADUSEST TULENEVAD TÄIENDAVAD  
NÕUDED TEGEVUSARUANDELE 
 
Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ja lähitulevikus planeeritavad 
investeeringud 
 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala investeeringute algne 2010. aasta eelarve oli 274 692 
tuhat krooni, lõplik eelarve oli 280 567 tuhat krooni. Kasutati ära 214 410 tuhat krooni. 
2011. aastasse kanti üle vahendid ERF meetmete rakendamiseks, ravimite ja vaktsiinide 
soetamiseks ja IT tarkvara arendusteks. 
 
 
Olulisemad investeeringud Sotisaalministeeriumis 2010  

• Ravimid. 2010. a kulutati tuberkuloosiravimite soetamiseks 4394 tuhat krooni, sh 
2009. aastast ülekantud vahendite arvelt 1326 tuhat krooni. Vaktsiine soetati 
19 791 tuhande krooni eest, sh 2009. aastast ülekantud vahendite arvelt 902 tuhande 
krooni eest. Lisaks soetati vaktsiine Vabariigi Valitsuse reservist saadud vahenditest 
18 201 tuhande krooni eest. HIV/AIDSi ravimeid soetati 73 957 tuhande krooni eest, sh 
2009. aastast ülekantud vahendite arvelt 9402 tuhande krooni eest. Lisaks kulutati 
HIV/AIDSi ravimite soetamiseks Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud 12 927 tuhat 
krooni.  

• Sotsiaalministeeriumi infotehnoloogiakulude 2010. aasta eelarve oli 18 248 tuhat 
krooni, sh 2009. aastast ülekantud vahendid 3419 tuhat krooni. 8371 tuhat krooni kanti 
üle 2011. aastasse eelnevalt sõlmitud lepingute ja projektide kuludeks, kuna eurole 
üleminekuga peatati mitmed IT arendusprojektid. 

• ERDF meetme „Riiklike lastehoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projektide 
elluviimise lõplik eelarve oli 91,8 mln krooni, sh välisvahendeid 77,9 mln krooni ja 
2009. aastast ülekantud vahendid 13 934 tuhat krooni, kaasfinantseering 1368 tuhat 
krooni. Kulutusi tehti ERDF lastekodude reorganiseerimiseks kokku 38 110 tuhat 
krooni, millest välistoetusi maksti välja 19 890 tuhat krooni ja kaasfinantseeringut 
18 220 tuhat krooni. Väljamakseid tehti Narva-Jõesuu, Pärnu ja Haapsalu lastekodu 
projekti raames. 

• Lastekodude reorganiseerimine Šveitsi abi vahenditest: eelarve 23,5 mln kroon, sh 
välisvahendid 17,9 mln krooni ja 2009. aastast ülekantud vahendid 2,4 mln krooni. 
Kasutati 444 tuhat krooni. Vahendeid kasutati Viljandi ja Saarepeedi peremajade 
projekteerimiseks.  

• Majandustegevusest laekunud tulude arvelt soetati Ravimiametile IT tarkvara ja 
seadmeid, Terviseametile laboriseadmeid ja -tarvikuid. 

 
 
Olulisemad uurimis- ja arendustegevuse projektid ning nendega seotud väljaminekud 
aruandeaastal ja järgmistel aastatel 
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Allika 
kood 

2010 
lõplik 
eelarve 
(EEK) 

2011 € 
eelarve 

2012 € 
prognoos 

2013 € 
prognoos 

2014 € 
prognoos 

2015€ 
prognoos 

SOM   
22 320 

324 
1 269 

662 
1 174 569 938 742 964 195 787 275 

sh välisvahendid   
11 228 

842 
447 443 359 085 179 466 175 250 120 000 

Täiskasvanute tervisekäitumise 
uuring 00 

95 000 0  20 000 0  20 000 0  

Välisgrandid, sh EU 
raamprogramm 20 

4 692 441 116 609 118 000 120 000 120 000 120 000 

Narkootikumide levimuse ja 
riskikäitumise uuring 
kinnipeetavate hulgas 00 

0  5 800 0  0  10 000 0  

Lasteprogramm, 
tervisekäitumise uuring (HBSC 
uuring) 00 

149 000 0  0  0  12 000 0  

ESPAD, koolinoorte alkoholi ja 
uimastite tarvitamise uuring 00 

0  22 369 0  0  0  28 000 

Eraldised Tartu Ülikoolile 
geenivaramu pidamiseks ja 
säilitamiseks 00 

4 550 000 290 798 290 798 290 798 290 798 290 798 

Uuring „Elanike hinnangud 
tervisele ja arstiabile“ 
(patsiendi rahulolu-uuring) 00 

149 400 10 900 10 900 10 900 10 900 10 900 
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KOVide poolt lastele ja lastega 
peredele ning teistele 
sihtrühmadele pakutavate 
sotsiaalteenuste ja -toetuste 
kaardistamise uuring 00 

0  0  0  35 152  0 0  

Toimetulekutoetuse 
kasutamine ja mõjud leibkonna 
vaesusele aastatel 2005–2010 00 

321 805 0  0  0  0  0  

Laste õiguste monitooring 00 0  0  35 200 0  0  0  

Laste kaasatus ja 
vanemaharidus – hoiakute 
kaardistamine 
(monitooringublokk) 00 

0  0  19 200 0  19 200 0  

Lapse ülalpidamiskulude 
metoodika väljatöötamine 00 

0  0  12 800 0  0  0  

Perede rahaline toetamine EL-
s 2007. a (uuring)  00 

0  0  0  6 400 0  0  

Töö- ja pereelu ühitamise 
uuring 00 

0  300 31 660 0  0  20 000 

00 44 596 0  0  4 794 0  0  Soolise võrdõiguslikkuse 
monitooring 20 289 776 0  0  27 166 0  0  

00 0  0  2 876 480 0  0  Sooline, seksuaalne 
ahistamine tööelus (uuring) 20 0  0  16 295 2 720 0  0  

00 0  0  0  4 794 0  0  Mitte-eestlaste töö- ja pereelu 
uuring 20 0  0  0  27 166 0  0  

00 102 357 5 273 0  0  0  0  
Soolise palgalõhe uuring 20 562 729 29 878 0  0  0  0  
E-tervise digiprojektid  00 3 421 692 17 483 35 208 42 569 24 974 24 974 

00 643 551 60 138  0  0  0  0 Terviseameti projekt „Liitumine 
kiirabi ja päästeasutuste ühise 
sidesüsteemiga“ 20 3 646 791 0  0  0  0  0  
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Terviseameti veebiküsitlus 
teemal „Gripipandeemiaga 
toimetulek tervishoiusektoris“ 

00 64 080 0  0  0  0  0  

Terviseameti uuring „E-
viirushepatiidi levimus Eesti 
elanike hulgas“ 

00 0  3 835 0  0  0  0  

Terviseameti uurimis- ja 
arendustegevused 00 0  0  4 000 4 000 4 000 4 000 

Veebipõhine uuring „Inimeste 
valmisolek gripivastasesse 
vaktsineerimisse ja selle 
muutumisse ajas 2011–2015 
ning selle alusel ennetus- ja 
teavitusmeetmete 
planeerimine“ 

00 0  700 6 400 1 000 7 000 1 000 

Survey of Health, Age and 
Retirement in Estonia (SHARE) 00 1 500 000 255 647 255 647 255 647 255 647 255 647 

SHARE teaduskulud 00 0  31 956 31 956 31 956 31 956 31 956 
00 50 000 0  0  0  0  0  Euroopa vaesuse ja tõrjutuse 

vastu võitlemise aastaga 
seotud uuringud (statistika 
analüütiline kogumik) 20 

50 000 0  0  0  0  0  

Eakate toimetulekuuuring 00 0  0  0  35 200 0  0  

Puudega laste ja nende perede 
uuring 00 

0  0  0  0  35 200 0  

Puudega inimeste ja nende 
hoolduskoormuse uuring 00 

0  0  0  0  57 520 0  

00 0  5 752 0  0  0  0  Tööjõu riigisisese mobiilsuse 
uuring 20 0  32 595 0  0  0  0  
Asendussissetulekute uuring 60  0 63 912  0  0  0  0 
Töötervishoiu ja tööohutusega 
seotud täiendavad uuringud 20 

660 000    0  0  0  0 
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„Eesti tööealise elanikkonna 
migratsioonipotentsiaal 2010“  20 

239 000  0  0  0  0  0 

Kollektiivlepingute andmekogu 20 496 800  0  0  0  0  0 
00  0 26 044  0  0  0  0 Kollektiivsete töösuhete ja 

sotsiaaldialoogi probleemide 
kaardistamise uuringud  20 

 0 147 585  0  0  0  0 

00  0 11 504  0  0  0  0 Ohutu tööelu tarkvara ja tööelu 
portaali arendus 
 
             20 

 0 65 190  0  0  0  0 

00  0  0 19 173  0  0  0 Individuaalsete töösuhete 
uuringud  20  0  0 108 650  0  0  0 

00  0  0 7 094  0  0  0 Töötervishoiu ja tööohutuse 
seadusega täiendavad uuring 20  0  0 40 200  0  0  0 

Programmi „Kvalifitseeritud 
tööjõu pakkumise 
suurendamine 2007–2013“ 
raames antud ettevõtluse 
alustamise toetuste ja pakutud 
tööharjutuse ning tööpraktika 
teenuste tõhususe uuringud ja  
eksperthinnangu andmine 20 

272 916  0  0  0  0  0 

00 

 0 3 608  0  0  0  0 
Programmi „Kvalifitseeritud 
tööjõu pakkumise 
suurendamine 2007–2013“ 
raames antud ettevõtluse 
alustamise toetuste ja pakutud 
tööharjutuse ning tööpraktika 
teenuste tõhususe uuringud ja  
eksperthinnangu andmine 20 

 0 20 449  0  0  0  0 
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Programmi „Töölesaamist 
toetavad hoolekandemeetmed 
2007–2009“ 
nõustamisteenuste ja 
lapsehoidjate koolituse 
hindamiseks uuringute 
tegemine 20 

318 389  0  0  0  0  0 

00  0 2 750  0  0  0  0 Programmi „Töölesaamist 
toetavad hoolekandemeetmed 
2007–2009“ 
nõustamisteenuste ja 
lapsehoidjate koolituse 
hindamiseks uuringute 
tegemine 20 

 0 15 581  0  0  0  0 

00  0 3 451 5 177  0  0  0 Tööhõiveprogrammi 
tööturumeetmete hindamine 20  0 19 557 29 335  0  0  0 

00  0  0 5 400  0  0  0 Rahvatervise meetme 
hindamine 20  0  0 30 600  0  0  0 

00  0  0 5 700  0  0  0 
Tööhõive meetme hindamine 20  0  0 32 300  0  0  0 

00  0 0   0 5 700  0  0 Soolise võrdõiguslikkuse 
meetme hindamine 20  0  0  0 32 300  0  0 

00  0  0  0  0 9 750  0 Horisontaalsete teemade 
hindamine   20  0  0  0  0 55 250  0 
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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 
 
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 
 
Info on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisas 25. 
 
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 tegevuskulude 
külmutamine. Järgnevatel aastatel omab olulist mõju EL struktuurivahendite tulemuslik 
kasutamine ning nende abil tehtud ja algatatud tegevuste jätkumise tagamine ka pärast 
struktuurivahendite kasutuse võimaluste lõppemist.  
 

 
Tegevusega kaasnevad olulised keskkonna- ja sotsiaalsed mõjud 
 
Info on esitatud tegevuskavade täitmise aruande peatükis. 



  

 

VI osa: RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 
 
Koondbilanss 
   tuh kr 

  Lisa 31.12.10 31.12.09 
Varad   3 462 368 3 314 330 

        
Käibevara   289 918 259 154 

Raha ja pangakontod 3 3 783 3 916 
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded  5 163 90 
Muud nõuded ja ettemaksed 6 183 848 159 673 
Varud 7 102 124 95 475 
        

Põhivara   3 172 450 3 055 176 
Osalused sihtasutustes 8 2 564 568 2 423 840 
Osalused tütarettevõtjates  9 220 055 185 439 
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 6 17 932 21 079 
Kinnisvarainvesteeringud 10 1 326 1 019 
Materiaalne põhivara 11 316 542 369 192 
Immateriaalne põhivara 12 52 027 54 607 
        

Kohustused ja netovara    3 462 368 3 314 330 
        

Lühiajalised kohustused    738 155 680 598 

Saadud maksude, lõivude ja trahvide 
ettemaksed 5 523 478 
Võlad hankijatele   55 655 73 193 
Võlad töövõtjatele   30 932 31 685 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 543 715 486 327 
Eraldised 13 95 009 86 227 
Laenukohustused 14 12 321 2 688 
        

Pikaajalised kohustused   1 288 332 1 194 187 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 5 632 5 682 
Eraldised 13 1 282 700 1 188 466 
Laenukohustused 14   39 
Eelarvesse kuuluv netovara   1 435 881 1 439 545 
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Tulemiaruanne 
                 tuh kr 

  
lisa 2010 2009 

(korrigeeritud) 
Tegevustulud   15 899 674 16 412 371 

Sotsiaalmaks ja 
sotsiaalkindlustusmaksed 5 15 552 911 15 651 198 
Kaupade ja teenuste müük   59 589 82 296 

Riigilõivud 5 5 551 5 805 

Tulud majandustegevusest 16 54 038 76 491 

Saadud toetused 15a 280 981 670 864 
Muud tulud 17 6 193 8 013 

Kasum põhivara ja varude müügist   36 194 

Trahvid   634 953 

Eespool nimetamata muud tulud   5 523 6 866 

Tegevuskulud   -28 655 125 -28 209 240 
Antud toetused 15b -27 088 987 -26 578 970 

Sotsiaaltoetused   -26 075 465 -25 366 275 

Muud toetused   -1 013 522 -1 212 695 

Tööjõukulud 18 -335 815 -388 159 
Majandamiskulud 19 -1 120 643 -1 163 463 

Muud tegevuskulud 20 -53 145 -49 907 
Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus 21 -56 535 -28 741 
Tegevustulem   -12 755 451 -11 796 869 

Finantstulud ja -kulud   97 768 563 772 

Intressikulu 14 -71 243 -57 940 

Tulem osalustelt 8,9 168 191 620 680 

Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 6 9 138 

Muud finantstulud ja -kulud 6 811 894 

Aruandeperioodi tulem   -12 657 683 -11 233 097 
Siirded 22 12 657 683 11 233 097 
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Rahavoogude aruanne 
 

                    tuh kr 
Rahavood põhitegevusest lisa 2010 2009 

Aruandeperioodi tegevustulem   -12 755 451 -11 796 869 
        
Korrigeerimised:       
  Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 21 56 535 28 741 
  Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -11 674 0  

  Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine   26 185 1 464 
  Kasum/kahjum põhivara müügist 17 -36 -194 
          
          

Korrigeeritud tegevustulem   -12 684 441 -11 766 858 
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus    -10 593 296 687 
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  53 290 113 516 

Rahavood põhitegevusest kokku   -12 641 744 -11 356 655 
        
Rahavood investeerimistegevusest       

Tasutud põhivara eest (v.a finantsinvesteeringud ja 
osalused)       
  Materiaalse põhivara soetus  -29 922 -8 533 
  Immateriaalse põhivara soetus 12 -9 706 -15 951 
  Tasutud põhivara eest   -39 635 -24 484 
  Müügist saadud tulu   108 122 
  Antud laenud   -15 558 -2 642 
  Antud laenude tagasimaksed   11 175 0  
  Laekunud intressid ja muu finantstulu   820 1 032 

Rahavood investeerimistegevusest kokku   -43 090 -25 972 
        
Rahavood finantseerimistegevusest       
  Saadud laenud   22 162 4 088 
  Tagasi makstud laenud   -12 523 -38 132 
  Tagasi makstud kapitalirendikohustused   -45 -7 176 

  
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks   -2 528 -31 969 

  Makstud intressid   -2 -443 
  Netofinantseerimine eelarvest   12 677 630 11 456 985 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku   12 684 701 11 383 353 
        

Puhas rahavoog   -133 726 
        
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 3 3 916 3 190 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 3 3 783 3 916 
Raha ja selle ekvivalentide muutus   -133 726 
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Netovara muutuste aruanne   
  tuh kr 

Saldo 31.12.08   1 347 914 
2009     

Muutused arvestuspõhimõtetes   -132 438 
Põhivara ümberhindlus  204 
Siire tulemi elimineerimisest 22 223 865 

Kokku muutused   74 476 
Saldo 31.12.09   1 439 545 

Põhivara ümberhindlus 10 131 
Muudatused arvestuspõhimõtetes  13 -2 841 
Siire tulemi elimineerimisest 22 -954 

Kokku muutused   -3 664 
Saldo 31.12.10   1 435 881 
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Riigieelarve täitmise aruanne 
                               
 
tuhandetes kroonides           
Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 lõplik 
eelarve 

2010 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

32 Kaupade ja 
teenuste müük 

70 808 76 000 75 710 -290 0 

35 Saadud toetused 999 895 1 187 045 1 187 045 0 0 
38 Muud tulud 7 918 7 918 9 129 1 211 0 

Tulude laekumine kokku 1 078 
621 

1 270 962 1 271 883 921 0 

15 Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade soetamine 
ja renoveerimine 

-274 693 -250 314 -214 410 35 903 -31 595 

4 Eraldised -39 382 
650 

-39 865 
673 

-39 772 
628 

93 046 -91 062 

5 Tegevuskulud -543 070 -617 266 -555 965 61 301 -55 894 
6 Muud kulud -1 092 -2 414 -1 932 482 -405 

Kulude tasumine kokku -40 201 
505 

-40 735 
667 

-40 544 
936 

190 731 -178 956 

  Mitterahaline kulu, 
haigekassa 

    -10 722 
824 

    

  Kohustuste 
suurenemine 

0 0 0 0 0 

  Kohustuste 
vähenemine 

-1 184 0 0 0 0 

  Siirded 
riigikassaga 

0 0 28 550 095 0 0 

  Raha jäägi 
muutus 

0 0 -133 0 0 

Finantseerimistehingud 
kokku 

-1 184 0 28 549 961 0 0 

 

Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 24. 
 

Sotsiaalministeerium      

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 lõplik 
eelarve 

2010 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 
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32 Kaupade ja 
teenuste müük 336 294 293 -1  0 

35 Saadud 
toetused 791 104 929 986 929 986 0  0 

38 Muud tulud 0 0 198 198  0 
Tulude laekumine 
kokku 

791 440 930 280 930 477 197 0 

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-265 067 -234 412 -202 570 31 842 -29 047 

4 Eraldised -12 942 
264 -12 832 805 -12 764 468 68 337 -67 826 

5 Tööjõukulud -173 178 -175 346 -154 320 21 026 -17 204 
6 Muud kulud -62 -31 -31 0 -2 

Kulude tasumine kokku 
-13 380 

571 
-13 242 594 -13 121 389 121 205 -114 079 

  

Mitterahaline 
kulu 
haigekassa, 

0  0  -10 722 824 0  0  

  
Siirded 
riigikassaga 0  0  1 468 088 0  0  

Finantseerimistehingud 
kokku 0 0 1 468 088 0 0 

 

Riikliku Lepitaja 
Kantselei 

          

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 
lõplik 

eelarve 

2010 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

Tulude laekumine 
kokku        

5 Tööjõukulud -1 254 -1 254 -1 253 1 -1 
Kulude tasumine kokku -1 254 -1 254 -1 253 1 -1 

  
Siirded 
riigikassaga  0  0 1 253  0  0 

Finantseerimistehingud 
kokku 0 0 1 253 0 0 

 

Illuka 
Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskus 
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Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 
lõplik 

eelarve 

2010 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

35 Saadud 
toetused 0  1 1 0  0 

Tulude laekumine 
kokku  0 1 1  0  0 

4 Eraldised -50 -171 -139 32 -30 
5 Tegevuskulud -867 -998 -988 10 -10 

Kulude tasumine kokku -917 -1 169 -1 127 42 -40 

  
Siirded 
riigikassaga  0  0 1 126  0  0 

Finantseerimistehingud 
kokku 0 0 1 126 0 0 

 

Ravimiamet      

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 
lõplik 

eelarve 

2010 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

32 Kaupade ja 
teenuste müük 42 250 37 068 36 358 -710 0 

35 Saadud 
toetused 0 903 903 0 0 

38 Muud tulud 90 90 162 72 0 
Tulude laekumine 
kokku 42 340 38 061 37 423 -638  0 

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-2 700 -1 664 -990 674 -674 

4 Eraldised -400 -273 -272 1 0 
5 Tegevuskulud -37 366 -42 868 -35 992 6 876 -6 876 
6 Muud kulud -275 -5 -5 0 0 

Kulude tasumine kokku -40 741 -44 810 -37 259 7 551 -7 550 
10.2 Kohustuste 

vähenemine -1 184 0 0 0 0 

  
Siirded 
riigikassaga  0  0 -164  0  0 

Finantseerimistehingud 
kokku -1 184 0 -164 0 0 

 

Sotsiaalkindlustusamet      
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Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 esialgne 
eelarve 

2010 lõplik 
eelarve 

2010 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus lõplik 
eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

32 Kaupade ja 
teenuste müük 3 521 3 740 3 714 -26  0 

35 Saadud 
toetused 174 842 194 164 194 164 0  0 

38 Muud tulud 7 103 7 103 7 829 726  0 
Tulude laekumine 
kokku 

185 466 205 007 205 707 700 0 

4 Eraldised -25 986 888 -26 565 952 -26 556 158 9 794 -9 750 
5 Tegevuskulud -133 892 -143 967 -136 105 7 862 -7 862 
6 Muud kulud -126 -126 -45 81 -3 

Kulude tasumine kokku -26 120 906 -26 710 045 -26 692 308 17 737 -17 615 

  
Siirded 
riigikassaga  0  0 26 486 601  0  0 

Finantseerimistehingud 
kokku 

0 0 26 486 601 0 0 

 

Astangu 
Kutserehabilitatsiooni 
Keskus 

     

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 lõplik 
eelarve 

2010 tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus lõplik 
eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

32 Kaupade ja 
teenuste müük 1 739  2 401  2 399  -2  0  

35 Saadud 
toetused 9 569  6 757  6 757  0 0  

38 Muud tulud 0  0  0  0 0  
Tulude laekumine 
kokku 

11 308  9 158  9 156  -2  0  

4 Eraldised -78 -78  -78  0  0  
5 Tegevuskulud -32 284 -32 864  -27 782  5 082  -4 794  
6 Muud kulud -9 -9  -9  0  0  

Kulude tasumine kokku -32 371 -32 951  -27 869  5 082  -4 794  

  
Siirded 
riigikassaga 0  0  18 713  0  0  

Finantseerimistehingud 
kokku 

0  0  18 713  0  0  

 

Tööinspektsioon      
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Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 
lõplik 

eelarve 

2010 
tegelik 

eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

35 Saadud 
toetused 7 895 7 863 7 863 0 0  

38 Muud tulud 495 495 552 57 0  
Tulude laekumine 
kokku 8 390 8 358 8 415 57 0  

4 Eraldised -9 -10 -10 0 0  
5 Tegevuskulud -34 856 -38 107 -34 449 3 658 -3 462 
6 Muud kulud 0  -3 -3 0 0  

Kulude tasumine kokku -34 865 -38 120 -34 462 3 658 -3 462 

  
Siirded 
riigikassaga 0  0  26 047 0  0  

Finantseerimistehingud 
kokku 0 0 26 047 0 0 

 

Terviseamet      

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 
lõplik 

eelarve 

2010 
tegelik 

eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

32 Kaupade ja 
teenuste müük 21 421 29 934 30 243 309 0  

35 Saadud 
toetused 4 380 4 774 4 774 0 0  

38 Muud tulud 230 230 140 -90 0  
Tulude laekumine 
kokku 

26 032 34 938 35 157 219 0  

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

-6 926 -12 549 -9 162 3 386 -1 874 

4 Eraldised -406 085 -412 676 -404 535 8 141 -8 141 

5 
Tegevuskulud 

-71 279 -79 088 -78 202 886 -852 

6 Muud kulud -609 -2 228 -1 828 400 -400 
Kulude tasumine kokku -484 900 -506 540 -493 727 12 814 -11 267 
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Siirded 
riigikassaga 0  0  458 570 0  0  

Finantseerimistehingud 
kokku 

0 0 458 570 0 0 

 

Tervise Arengu 
Instituut 

     

Klassi-
fikaatori 
kood 

Nimetus 2010 
esialgne 
eelarve 

2010 
lõplik 

eelarve 

2010 
tegelik 

eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 

miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle viidud 
2011. aastasse 

  A B C C-B D 

32 Kaupade ja 
teenuste müük 1 541 2 562 2 702 140 0  

35 Saadud 
toetused 12 105 42 597 42 597 0 0  

38 Muud tulud 0 0 248 248 0  
Tulude laekumine 
kokku 13 646 45 159 45 547 388 0 

15 

Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade 
soetamine ja 
renoveerimine 

0 -1 689 -1 689 0 0 

4 Eraldised -46 876 -53 
709 -46 967 6 741 -5 315 

5 
Tegevuskulud -58 094 -102 

774 -86 874 15 900 -14 833 

6 Muud kulud -10 -13 -12 1 0 

Kulude tasumine kokku 
-104 981 

-158 
184 -135 542 22 642 -20 148 

  
Siirded 
riigikassaga 0  0  89 861 0  0  

  Raha jäägi 
muutus 0  0  -133 0  0  

Finantseerimistehingud 
kokku 

0 0 89 728 0 0 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestuspõhimõtted 
 
Üldpõhimõtted 

Sotsiaalministeeriumi 2010. aastaaruande koostamisel on lähtutud Eesti Vabariigi heast 
raamatupidamistavast ja riigieelarve seadusest. Hea raamatupidamistava tugineb 
rahvusvaheliselt tunnustatud arvestuspõhimõtetele, raamatupidamise seadusele, Raamatu-
pidamise Toimkonna juhenditele ja riigi raamatupidamise üldeeskirja nõuetele. 

Aastaaruandesse hõlmatud asutuste nimekiri ja nende tähtsamad finantsnäitajad on esitatud 
lisas. Aastaaruandesse hõlmatud asutuste omavahelised nõuded, kohustused, tulud ja kulud on 
konsolideerimisel elimineeritud, v.a eelarve täitmise aruanded. 

Tulemiaruandes esitlusviisi muudatus 

Aruandeperioodil muudeti psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste kajastamist 
tulemiaruandes. kuna sisult ei ole tegu toetusega. 

2009. a aruande võrdlusandmeid on muudetud järgmiselt: 

Antud toetused  -232 892 tuh kr 

Majandamiskulud +232 892 tuh kr. 

Raha ja raha ekvivalendid  

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

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 
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nõude laekumisel näidatakse varem kajastatud kulu vähendamist perioodis, mil laekumine 
toimus.  

Varud  

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega 
seotud otsestest kulutustest. Varude jäägi hindamisel kasutatakse 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.  

Kasulik tööaeg põhivarale on järgmine: 

Arvutustehnika   3 a 
Kontoritehnika   5 a 
Õppeinventar 10 a 
Mööbel 10 a 
Sõiduautod   5 a 
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Muud masinad ja seadmed   5 kuni 10 a 
Hooned 20 kuni 50 a 
Rajatised 10 kuni 40 a 

 

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

Immateriaalne põhivara  

Immateriaalse põhivarana kajastatakse füüsilise substantsita vara kasuliku tööeaga üle ühe 
aasta ja soetusmaksumusega alates 30 tuh kr. Immateriaalset põhivara kajastatakse 
soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse 
langusest tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse 
lineaarset meetodit ning kasulik tööaeg on 2 kuni 20 aastat. 

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 käsitatakse 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.  
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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 
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.  

Mittetagastatavate 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).  
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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. Netofinantseerimine riigieelarvest on korrigeeritud varade ja kohustuste 
mitterahaliste siiretega. 

Riigieelarve täitmise aruanne 
 
Riigieelarve täitmise aruanne koostatakse e-riigikassa programmi andmete alusel kassapõhisel 
printsiibil. Aruanne lähtub riigieelarve koostamisel arvestatud põhimõtetest, mis võivad erineda 
raamatupidamise arvestuspõhimõtetest. Lisaks kassapõhisele printsiibile on suuremad 
erinevused järgmised:  
a) riigiraamatupidamiskohustuslase siseseid elimineerimisi ei tehta; 
b) kaupade ja teenuste soetamisel lisanduv käibemaks kajastatakse koos kaupade ja teenuste 
maksumusega, s.t nii majanduskuludena kui ka põhivara soetusena, mitte eraldi muude 
kuludena; 
c) materiaalse ja immateriaalse põhivara ning bioloogiliste varade soetus kajastatakse kuluna ja 
nimetatud varade müügist saadav tulu kajastatakse tuluna, põhivara amortisatsiooni, 
ümberhindlusi ja muid mitterahalisi liikumisi ei kajastata; 
d) eelarves ja eelarve täitmisena kajastatakse täiendavalt tuluna ja kuluna Euroopa Liidu 
struktuurifondidest saadavad toetused, mis liiguvad rahandusministeeriumi ja sihtasutustest 
rakendusüksuste kaudu ja mida tekkepõhistes raamatupidamisaruannetes ei kajastata; 
e) edasiantavaid maksutulusid ei kajastata, v.a sotsiaalmaks, mida kajastatakse tuluna;  
f) Haigekassale edasiantavat sotsiaalmaksu kajastatakse eraldisena, kuigi see ei liigu rahaliselt 
läbi Sotsiaalministeeriumi valitsemisala; 
g) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud 
toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 

Esitlusviisimuudatus 

2009. a kajastas Sotsiaalkindlustusamet psüühiliste erivajadustega inimeste 
hoolekandeteenused kirjel „Puudega inimese hooldaja toetus“ summas 232 892 tuh kr. 2010. a 
kajastatakse nimetatud teenused kirjel „Sotsiaalteenused“. 2009. a võrdlusandmeid on 
muudetud.  

                                                                                                               
Bilansipäevajärgsed sündmused  
 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva 31.12.10. a ja aruande koostamispäeva 18.05.11. 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 25.   



  

Lisa 2. Konsolideeritud asutused       
       
      tuh kr 

Tulemiaruande näitajad aasta kohta Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga 

  
Tegevustulud Tegevuskulud Finantstulud ja 

kulud Varad Kohustused Netovara 

2010          

Sotsiaalministeerium koos tsentraliseeritud asutustega 248 516 -1 351 989 166 805 3 097 985 -192 391 -2 905 594 
sh             

Sotsiaalministeerium 234 008 -1 280 743 167 421    

Tööinspektsioon
1
 6 908 -35 760 -616       

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 7 596 -31 900         

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus   -1 329         

Riikliku Lepitaja Kantselei   -1 257         

Voliniku kantselei
2
  4 -1 000         

Sotsiaalkindlustusamet 15 561 375 -26 512 508 -66 742 129 246 -1 764 025 1 634 779 
Tervise Arengu Instituut 34 620 -147 690 8 70 654 -10 403 -60 251 
Terviseamet 30 878 -609 215 -2 044 133 467 -42 517 -90 950 
Ravimiamet 27 786 -37 224 -259 31 278 -17 412 -13 866 
Elimineerimised -3 501 3 501   -262 261 1 

Kokku 15 899 674 -28 655 125 97 768 3 462 368 -2 026 487 -1 435 881 
2009             

Sotsiaalministeerium koos tsentraliseeritud asutustega 613 193 -1 508 382 620 678 2 932 715 -172 584 -2 760 131 
sh             

Sotsiaalministeerium 602 360 -1 440 211 620 680       

Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus   -1 163         
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Riikliku Lepitaja Kantselei   -1 425 -2       

Voliniku kantselei ² 34 -880         

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 5 529 -30 481         

Tööinspektsioon ¹ 5 269 -34 222         

Sotsiaalkindlustusamet 15 657 333 -25 704 980 -56 602 149 031 -1 647 881 1 498 850 
Terviseamet3  32 089 -613 310 -2 123 482 -39 888 -83 594 
Tööturuamet (likvideeritud) 42 564 -215 703         
Tervise Arengu Instituut 21 338 -130 055 138 79 079 -7 961 -71 118 
Ravimiamet 49 328 -40 283 -440 31 076 -7 460 -23 616 
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 
       
Terviseamet3, sh 32 089 -613 310 -2 123 482 -39 888 -83 594 
Kemikaalide Teabekeskus 555 -4 422         

Tervishoiuamet 2 199 -430 497         

Tervisekaitseinspektsioon 29 335 -178 391 -2 123 482 -39 888 -83 594 

 

 

1 2010. a tsentraliseeriti Sotsiaalministeeriumi poolt veel Tööinspektsiooni raamatupidamine. Tsentraliseeritud asutuste kohta peetakse eraldi 
tulude ja kulude arvestust (lisa 23). Seisuga 30.04.09 lõpetas Tööturuamet oma tegevuse ning tööturuteenustega seotud tegevused anti koos 
varadega üle Eesti Töötukassale. 

2 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei – Vabariigi Valitsuse 10.06.2010. a määrus nr 71, kulud nähakse ette 
Sotsiaalministeeriumi eelarves eraldi real. 

3 Seisuga 01.01.2010 moodustati Terviseamet Kemikaalide Teabekeskuse, Tervishoiuameti ja Tervisekaitseinspektsiooni liitmise teel. 

 



  

 

Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid    
  tuh kr 
  31.12.10 31.12.09 
SEB Pank 3 783 3 916 

 

Tervise Arengu Instituudil on kontserniväline arvelduskonto 3783 tuh kr, millel hoitakse erinevate 
välisprojektidega seotud vahendeid. Konto 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 31.12.10         
Riigiraamatupidamiskohustuslased 63 821 3 823 1 612 594   
Sihtasutused, tütarettevõtjad 64 621 2 467 69 758 24 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 10 018   37 542 5 608 
Kohalikud omavalitsused 614 894 1 155   
Avaliku sektori üksused kokku 139 074 7 184 1 721 049 5 632 

Seisuga 31.12.09         
Riigiraamatupidamiskohustuslased 41 035 3 931 161 859   
Sihtasutused, tütarettevõtjad 91 594 3 696 50 597 33 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud 741   43 109 5 649 
Kohalikud omavalitsused 602 967 1 586   

Avaliku sektori üksused kokku 133 972 8 594 257 151 5 682 
 

Lisa 4b. Tulud ja kulud       
      tuh kr 
  2010 2009 

  

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants 
tulud ja -

kulud 

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants 
tulud ja      
-kulud 

Riigiraamatupidamis-
kohustuslased 15 760 528 -48 615  0 16 412 371 -55 809  0 
Sihtasutused, 
tütarettevõtjad 59 360 -854 872 168 192 102 514 -1 261 211  0 

Muud avalik-õiguslikud 
juriidilised isikud 18 722 -728 745  0 4 939 -515 057 620 240 
Kohalikud omavalitsused 1 383 -117 320 62 1 551 -132 869 66 

Avaliku sektori üksused 
kokku 15 839 993 -1 749 552 168 254 16 521 375 -1 964 946 620 306 

 



 62 

Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid     
     
Kohustused    tuh kr 

  

Lühiaja-
lised 

nõuded 

Makstud 
ettemak-

sed 

Saadud 
ettemak-

sed 

Lühiajali-
sed 

kohustu-
sed 

Seisuga 31.12.10         
Maksud  0  8 667  0  156 389 

Sotsiaalmaks  0  0  0 82 101 
Üksikisiku tulumaks  0  0  0 73 037 
Töötuskindlustusmaksed  0  0  0 757 
Käibemaks  0 9  0 194 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks  0  0  0 167 
Kogumispensioni maksed 0  0  0 133 
Maksude ettemaksed  0 8 658  0  0 

Lõivud   0  0 523  0 

sh brutosummas  0  0 523  0 

Trahvid 163  0  0 0  
sh brutosummas 219  0  0  0 

Miinus ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded -56  0  0  0 

Maksud, lõivud, trahvid kokku 163 8 667 523 156 389 
Seisuga 31.12.09         

Maksud  0  5 641  0 153 015 

Sotsiaalmaks  0  0  0 80 459 
Üksikisiku tulumaks  0  0  0 70 361 
Käibemaks   0 7  0 1 362 
Töötuskindlustusmaksed  0  0  0 741 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks  0  0  0 92 
Maksude ettemaksed  0 5 634  0   

Lõivud  0  0 478  0 

sh brutosummas  0  0 478  0 

Trahvid  90  0  0  0 
sh brutosummas 149  0  0  0 

Miinus ebatõenäoliselt laekuvad 
nõuded -60  0  0  0 

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

Konsolideeritud raamatupidamisüksused on iseseisvad maksukohustuslased, seepärast on 
maksuliikide lõikes kajastatud maksude ettemaksed ja kohustused bilansis saldeerimata. 
Tsentraliseeritud raamatupidamisega asutused moodustavad ühise maksukohustuslase 
tööjõumaksude deklareerimisel. 
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Kirjel „Sotsiaalmaks“ kajastub muu hulgas Sotsiaalkindlustusameti kohustus tasuda 
sotsiaalmaksu erijuhtudel summas vastavalt 75 284 tuh kr (2009. a 73 826 tuh kr ), mis tuleb 
tasuda 2011. aasta 10. jaanuariks 

Kirjel „Üksikisiku tulumaks“ moodustab töötasudelt kinnipeetava tulumaksu kõrval ka suure osa 
Sotsiaalkindlustusameti poolt pensioni väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks summas 31 090 tuh 
kr (2009. a 31 358 tuh kr) ning vanemahüvitiste väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks 38 110 tuh 
kr (2009. a 35 317 tuh kr). Maksukohustuste suurenemine võrreldes 2009. aastaga on eelkõige 
tingitud vanemahüvitise tulumaksu suurenemisest.  

Alates 01.06.2009 kuni 31.12.2010 oli peatatud sissemaksete tegemine kohustuslikesse 
pensionifondidesse vanemahüvitise saajate eest.  

 
5b. Tulud   
  tuh kr 

  2010 2009 

Maksud     
Tööandja sotsiaalmaks 15 552 911 15 651 198 
      
Riigilõiv 5 551 5 805 
Ravimiseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv 2724 3 209 

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel 
teostatavatel toimingutelt 2091 1 924 
Muud riigilõivud  655 584 
Majandustegevuse registri toimingute riigilõiv 55 45 

Riiklike tegevuslitsentside ja -lubade väljastamise ja 
pikendamise riigilõiv 26 31 
Dokumendi legaliseerimise riigilõiv  0 12 

Maksud, lõivud kokku 15 558 462 15 657 003 
 

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

Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused     
    tuh kr   

31.12.10 31.12.09   

   
Lühiajaline 

osa 
Pikaajaline 

osa 
Lühiajaline 

osa 
Pikaajaline 

osa 
  

Muud nõuded ja ettemaksed       

Ettemakstud toetused 86 862 0  83 999 0    

Nõuded toetuste ja siirete eest 54 211 0  38 055 0    

sh põhivara 45 297 0  32 451 0    

Ettemakstud tulevaste 
perioodide kulud 15 042 7 184 14 937 8 593 

  

Maksude ettemaksed ja 
tagasinõuded (vt lisa 5) 8 667 0  5 641 0  
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Laenunõuded  7 025 0  2 642 0    

Muud nõuded 6 691 10 748 8 903 12 486   

Nõuded ostjate vastu 5 350 0  5 493 0    

sh põhivara 00 0  72 0    

Viitlaekumised 0  0  3 0    

Muud nõuded ja ettemaksed 
kokku 183 848 17 932 159 673 21 079 

  

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed         

  

Toetuste ja siirete kohustused 359 387 0  321 395 0    

Maksu-, lõivu- ja 
trahvikohustused (vt lisa 5) 156 389 0  153 015 0  

  

Toetusteks saadud ettemaksed 16 745 0  7 034 0    

sh põhivara 0  0  482 0    

Muud saadud ettemaksed ja 
tulevaste perioodide tulud 10 086 5 608 300 5 649 

  

Muud kohustused 1 105 24 4 563 33   

Viitvõlad 3 0  20 0    

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed kokku 543 715 5 632 486 327 5 682 

  

 

Kirjel „Ettemakstud toetused“ kajastub muu hulgas Sotsiaalkindlustusameti poolt Eesti Postile 
tehtud ettemakse 56 500 tuh kr (2009. a 75 000 tuh kr ) 2011. a jaanuarikuu pensionide 
väljamaksuks (vt lisa 15b). Vähenemine on tingitud 2009. aasta alguses jõustunud muudatusest 
pensionide, toetuste, hüvitiste väljamaksuviisides. Posti teel maksja kulul jätkati maksmist vaid 
isiku põhjendatud taotluse alusel või isiku enda kulul.  
 

Samuti kajastuvad kirjel „Ettemakstud toetused“ Sotsiaalministeeriumi antud eraldised 
kogusummas 30 278 tuh kr, millest suurimad olid 11 639 tuh kr Euroopa Regionaalarengu Fondi 
(edaspidi ERF) projektide toetused ning 9008 tuh kr Euroopa Sotsiaalfondi (edaspidi ESF) 
projektide toetused. 

Kirjel „Nõuded toetuste ja siirete eest“ kajastub muu hulgas Sotsiaalministeeriumi nõue 
Rahandusministeeriumile summas 43 386 tuh kr ERF kaasrahastatavate meetmete „Kesk- ja 
piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“, „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri 
arendamine“ ja „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ osas. 
 
Kirjel „Ettemakstud tulevaste perioodide kulud“ kajastuvad muu hulgas rahvusvaheliste 
organsatsioonide liikmemaksud summas 4 092 tuh kr, lastekodude ehitamisega seotud ehituse 
käibemaks jm perioodikulud summas 2 741 tuh kr ning Tervishoiuameti ettemaksed 
kiirabipidajatele summas 2269 tuh kr. 

Kirje „Ettemakstud tulevaste perioodide kulud“ pikaajaline osa kajastuvad Tervishoiuameti 
ettemaksed tervishoiuteenuse osutajatele isikukaitsevahendite jms soetamiseks summas 
2467 tuh kr (2009. a 3696 tuh kr), samuti Sotsiaalkindlustusameti poolt renditud hoonetesse 
tehtud investeeringud, mida tasaarveldatakse rendi ettemaksetest. Seal on kajastatud 
pikaajaliste ettemakstud tulevaste perioodide kulude all 3823 tuh kr Rapla Maavalitsuse (rendi 
tasaarvelduse lõpp 2047. aastal) ja 894 tuh kr Pärnu Linnavalitsuse (rendi tasaarvelduse lõpp 
2021. aastal) rendi ettemaksed. 



 65 

 
Kirjel „Laenunõuded“ kajastub Rahandusministeeriumi antud sildfinantseering summas 7025 tuh 
kr, mida on kasutatud Norra finantsinstrumendi ja EMP raames. Saadud laen on vahendatud 
enamasti edasi riigikoolidele (Kaagvere Erikool ja Lahmuse Kool). Norra finantsinstrumendi ja 
EMP projektidele ei ole võimalik saada ettemakseid. Seetõttu peab toetuse saaja tegema kulud 
esmalt oma eelarvest ja alles siis saab toetuse väljamakset väljamaksetaotluse alusel tagasi 
küsida. Kuna summad on suured, ei võimaldanud riigikoolide eelarve nii suuri väljamakseid oma 
eelarvest teha (lisa 14). Sildfinantseering on intressivaba ning riigikoolid tagastavad selle 
vastavalt projekti rahastanud organisatsiooni laekumistele.  

Kirjest „Muud lühiajalised nõuded“ moodustavad Sotsiaalkindlustusameti regressinõuded 
2710 tuh kr kindlustusfirmade vastu ja 3779 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 seadusest (§ 7) ja riikliku matusetoetuse seadusest (§ 13). Muude 
lühiajaliste nõuete all kajastatud pensionide, toetuste ja hüvitiste enammaksetest (brutosummas 
14 600 tuh kr) hinnati 2010. aastal ebatõenäoliselt laekuvateks nõueteks 10 821 tuh kr.  

Pensionide, toetuste ja hüvitiste enammaksete nõuded, mis eeldatavalt laekuvad hiljem kui ühe 
aasta jooksul, on kajastatud kirjel „Pikaajalised nõuded“. Pikaajaliste pensionide, toetuste ja 
hüvitiste enammaksetest (brutosummas 22 775 tuh kr) hinnati 2010. aastal ebatõenäoliselt 
laekuvateks 9926 tuh kr ning pikaajaliste nõuete diskontona (allahindlusena) kajastati 
2101 tuh kr. Pikaajaliste nõuete all on lisaks kajastatud rendilepingust tulenev nõue AS Ida-
Tallinna Keskhaigla vastu 172 tuh kr ja nõue endise töötaja vastu 357 tuh kr. Mõlemad nõuded 
on 100%-liselt alla hinnatud 

Kirjel „Nõuded ostjate vastu“ kajastuvad muu hulgas Ravimiameti nõuded summas 3686 tuh kr 
(2009. a 2861 tuh kr) ja Terviseameti nõuded summas 1228 tuh kr (2009. a 2239 tuh kr) (lisa 
14). 

Kirjel „Toetuste maksmise kohustus“ kajastuvad muu hulgas Sotsiaalkindlustusameti poolt 
2010. aasta eest arvestatud, kuid bilansikuupäevaks väljamaksmata pensionide, toetuste ja 
hüvitiste kohustused, millest 9843 tuh kr on tekkepõhiselt arvele võetud neljanda kvartali eest 
tehtud õppelaenude osalised kustutamismaksed lapse sünni korral ja 4554 tuh kr täiendavate 
puhkusepäevade hüvitiste eest. Olulisema toetuste maksmise kohustuse kasvu võrreldes 
2009. aastaga põhjustas vanemahüvitiste suurenemine ja sellega seotud suurema 
väljamaksmata vanemahüvitiste kohustuse kajastamine. Samuti suurenes oluliselt kahjuhüvitiste 
kohustus. Riigikohtu lahendites sätestatud seisukohtadest tulenevalt arvestati isikute avalduste 
alusel kahjuhüvitised ümber nii, et töövõimetuse astmele vastavat vanaduspensioni osa sellest 
maha ei arvata. 

Kirjel „Toetuste ja siirete kohustused“ on kajastatud muu hulgas Sotsiaalministeeriumi 
kohustused ERFi rahastatud projektidele summas 52 231 tuh kr, millest suurim kohustus „Kesk- 
ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimise“ meetmes on SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla suhtes summas 40 011 tuh kr ning 26 071 tuh kr Eesti Töötukassale 
tööturuteenuste osutamiseks vastavalt sõlmitud halduslepingule (2009. a 28 961 tuh kr). 

Kirjel „Toetuseks saadud ettemaksed“ kajastuvad Sotsiaalministeeriumi erinevate projektide 
ettemaksed summas 10 950 tuh kr, millest suurimaks on ERFi projektid summas 5 774 tuh kr. 

Kirjel „Muud saadud ettemaksed ja tulevaste perioodide tulud“ kajastub suurima summana 
10 008 tuh kr Ravimeameti klientidele esitatud arved, mis väljastatakse ravimite müügilubade 
menetlemise tellimuse hetkel ning pärast teenuse osutamist kajastatakse müüdud teenuste 
tuluna. 
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Kirje „Muud saadud ettemaksud ja tulevaste perioodide tulud“ pikaajalises osas summas 
5608 tuh kr on kajastatud Eesti Haigekassa poolt Sotsiaalkindlustusameti hoonetesse tehtud 
investeeringud, mida tasaarveldatakse rendi ettemaksetest. 
 
  tuh kr 

Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja 
kohustustelt 

2010 2009 

Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt nõuetelt 811 894 
Intressitulud deposiitidelt 9 138 

Kokku 820 1 032 
 

Pikaajalistelt nõuetelt arvestas Sotsiaalkindlustusamet intressitulu 811 tuh kr, sh 749 tuh kr 
pikaajaliste pensionide, toetuste ja hüvitiste enammaksete diskonteerimise intressitulu 
kajastamisest.  
 
Bilansivälised kohustused    
                                          tuh kr 
  31.12.10 31.12.09 
Muud sõlmitud hankelepingud 133 151 211 286 
kuni 1 aasta 133 151 191 090 
1–2 aastat   20 196 
Võetud rendikohustused 60 073 63 297 
kuni 1 aasta 6 527 6 623 
1–2 aastat 6 670 6 683 
2–3 aastat 6 486 5 768 
3–4 aastat 6 050 5 375 
4–5 aastat 5 488 5 484 
üle 5 aasta 28 852 33 364 

 

Kirjel “Muud sõlmitud hankepingud” kajastuvad suurima kohustusena Sotsiaalministeeriumi 
sõlmitud ravimite/vaktsiinide hankelepingud  61 951 tuh kr (2009. a 144 451 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 

  31.12.10 31.12.09 
Tooraine ja materjal 94 670 87 337 
Riigitegevusvaru 7 316 6 896 
Ettemaksed 138 1 242 

Varud kokku 102 124 95 475 
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Kirjel „Tooraine ja materjalid“ kajastuvad peamiselt Terviseameti HIV/AIDSi ravimid summas 
70 426 tuh kr (2009. a 54 801 tuh kr) ning vaktsiinid summas 21 406 tuh kr (2009. a 29 262 tuh 
kr). 2010. a hinnati varusid alla summas 9968 tuh kr (vt lisa 20).  

Kirjel „Ettemaksed“ kajastub Sotsiaalministeeriumi ettemaks 138 tuh kr tuberkuloosi ravimite 
eest. 

Lisa 8. Osalused sihtasutustes     
   tuh kr 

Sihtasutuse nimi Osalus  
31.12.09 

Tulem 
kapitali- 
osaluse 
meetodil 

Osalus  
31.12.10 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum* 1 231 206 63 883 1 295 089 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 1 068 361 61 475 1 129 836 
SA Viljandi Haigla 73 879 7 268 81 147 

SA Haapsalu Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 32 017 784 32 801 
Eesti E-Tervise SA 7 580 7 441 15 021 
SA Eesti Tervishoiu Pildipank 7 494 387 7 881 

SA Sillamäe 
Narkorehabilitatsioonikeskus 1 999 -491 1 508 

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond 1 304 -19 1 285 
Kokku 2 423 840 140 728 2 564 568 
    
* andmed kajastatud koos SA Tartu Kiirabiga   

 

Kajastatud on sihtasutused, kelle üle on Sotsiaalministeeriumil valitsev või oluline mõju. 

SA Tartu Kiirabi asutajateks olid SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja Tartu linn. 2008. a tegid audiitorid 
ettepaneku kajastada SA-l Tartu Ülikooli Kliinikum oma aruandes oma enamusosalust SA-s 
Tartu Kiirabi. SA Tartu Kiirabi 2009. a ja 2010. a tulemit vastavalt asutamise osaluse suurusele 
SA Tartu Ülikooli Kliinikum oma aruandes ei kajastanud. Seepärast on käesolevas aruandes 
osalused kajastatud ühes summas. 

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

  
Osalus 
% 

Bilansiline 
väärtus 

31.12.09 

Mitteraha-
line sisse-

makse 

Kasum 
kapitali- 

osalusest 

Bilansiline 
väärtus 

31.12.10 

AS Hoolekandeteenused 100% 185 439 7 153 27 463 220 055 
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Mitterahalise sissemaksena anti üle korteriomand Kaunase pst 81 Tartus maksumusega 
1150 tuh kr, kinnistu Merimetsa tee 1 Tallinnas ning neli krunti Näituse tänaval Viljandis 
maksumusega 6003 tuh kr (Lisa 10, 11). Mitterahalised sissemaksed tehti harilikus väärtuses. 
 
 
Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud    
  tuh kr 

  2010 2009 
Bilansiline väärtus perioodi alguses     

Soetusmaksumus 1157 1 157 
Akumuleeritud kulum -138 -115 
Jääkväärtus 1 019 1 042 

Perioodi liikumised     
Amortisatsioon ja allahindlused -37 -23 

Kinnisvarainvesteeringute üleandmine 
mitterahalise sissemaksena netovarasse -1 150  0 

Mitterahaline sihtfinantseerimine 0  -20 

Ümberklassifitseerimine põhivarast 1 363 20 

Ümberklassifitseerimine põhivaraks 0  -186 

Üleshindlus 131 186 
Liikumised kokku 307 -23 

Bilansiline väärtus perioodi lõpus     
Soetusmaksumus 1 513 1157 
Akumuleeritud kulum -187 -138 
Jääkväärtus 1 326 1 019 

 
Kirjel „Kinnisvarainvesteeringud“ kajastuvad Sotsiaalministeeriumile kuuluv korteriomand 
asukohaga Kaunase pst 81, Tartu soetusmaksumusega 1157 tuh kr, mis ei teeni renditulu ja mis 
2010. a anti üle AS-le Hoolekandeteenused mitterahalise sissemaksena (lisa 9) summas 1150 
tuh kr harilikus väärtuses. Kirje „Ümberhindlus“ summas 131 tuh kr on seotud sama tehinguga. 

Seisuga 01.01.2010 klassifitseeris Sotsiaalkindlustusamet materiaalsest põhivarast 
kinnisvarainvesteeringuteks osa maast ja hoonest asukohaga Pronksi 12, Tallinn 
soetusmaksumusega 1458 tuh k ning osa maast ja hoonest asukohaga Ristiku 3, Jõgeva 
soetusmaksumusega 55 tuh kr (lisa 11). 2010. aastal saadi renditulu kinnisvarainvesteeringust 
139 tuh kr ning rendile antud vara haldamisega kaasnev kulu oli 74 tuh kr. 
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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 7 708 393 591 114 399 11 007 10 322 537 027 
Akumuleeritud kulum  0 -62 095 -96 661 -9 079  0 -167 835 
Jääkväärtus 7 708 331 496 17 738 1 928 10 322 369 192 
Aruandeperioodi 
liikumised             
Soetused ja 
parendused 0 60 3 949 393 26 394 30 796 
Siirded -800 -5 595 0 0 0 - 6 395 
Kulum ja allahindlus  0 -35 520 -5 391 -458  0 -41 369 
Mahakandmine  0 -1 -29 -75 -2 039 -2 144 
Üle viidud kinnisvara 
investeeringuks -42 -1 321  0  0  0 -1 363 
Üle antud 
mitterahalised 
sissemaksed -671 -5 332  0  0  0 -6 003 
Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine -204 -5 280  0  0 -20 700 -26 184 
Ümberklassifitseerimine 23 -23 -260 482 -210 12 
Kokku liikumised -1 694 -53 012 -1 731 342 3 445 -52 650 
Bilansiline väärtus 
perioodi lõpus             
Soetusmaksumus 6 014 343 642 108 152 7 798 13 767 479 373 
Kogunenud kulum  0 -65 158 -92 145 -5 528  0 -162 831 
Jääkväärtus 6 014 278 484 16 007 2 270 13 767 316 542 
Kasutusrendile 
(kasutusse) antud 
varad             
Soetusmaksumus  0  9 952  0  0  0 00 
Jääkväärtus  0 4520  0  0  0 00 

 

Kirjel „Siirded“ kajastuvad Rahandusministeeriumi kaudu AS-le Riigi Kinnisvara üle antud varad, 
s.o kaks kinnistut asukohaga Keskväljak 9, Jõhvi ning Käisi 1a, Põlva harilikus väärtuses 
2460 tuh kr, kinnistu Kuninga 23 Pärnus harilikus väärtuses 2030 tuh kr ning neli krunti Lõikuse 
tn Viljandis ja kinnistu Mardi 3 Tallinnas harilikus väärtuses 1905 tuh kr. 
 
Kirjel „Mitterahaline sissemakse“ anti AS-le Hoolekandeteenused kinnistu asukohaga Merimetsa 
tee 1, Tallinn ning neli krunti Näituse tn Viljandis harilikus väärtuses 6003 tuh kr (lisa 9).  
 
Kirjel „Üle antud mitterahaline sihtfinantseerimine“ kajastuvad suurima summana Pärnu linnale 
Oja tn lastekodu ehitamisega seotud investeeringud summas 20 700 tuh kr ning Tervise Arengu 
Instituudi varad, mis 2010. a arvati mitterahalise sihtfinantseerimisena bilansist välja (EELK 
Diakooniahaiglale tasuta rendile antud hoone ja maa osa) summas 5484 tuh kr (lisa 15b). Leping 
EELK-ga kehtib kuni 15.12.2048. a.  
 



 70 

Kirjel „Mahakandmine“ kajastub suurima summana 2039 tuh kr investeeringuid, mis tehti 
Lõikuse ning Näituse tn kruntide, Viljandi linna kõrgepingeliini maa alla viimiseks. 
Mahakandmine toimus nimetatud kruntide üleandmisel mitterahalise sissemaksena AS-le 
Hoolekandeteenused (lisa 9) ning AS-le Riigi Kinnisvara. Mahakantav summa leiti maa 
maksustamishinna ja kõrgepingeliini maa-aluse kaabli investeeringu summa ning mitterahalise 
sissemakse hariliku väärtuse vahena. 

Kirjel „Ettemaksed ja kasutusele võtmata varad“ kajastuvad suurima summana lastekodude 
ehitamise investeeringud summas 13 301 tuh kr. Lastekodude valmimisel antakse 
investeeringud üle antud kohalikule omavalitsusele. Eesti-Šveitsi koostööprogrammist 
rahastatakse peremaja tüüpi asenduskodude ehitamist Viljandis, Saarepeedis, Juurus ja Elvas. 
Seisuga 31.12.10 on kirjel „Lõpetamata tööd ja ettemaksed“ tehtud investeeringuid summas 403 
tuh kr ning ERF hoolekande infrastruktuuri arendamise projekt hõlmab endas ka lastekodude 
reorganiseerimist ehk paremate elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomist Narva-Jõesuu, 
Haapsalu, Tartu ja Elva Lastekodus. Seisuga 31.12.10. a on tehtud investeeringuid summas 
12 898 tuh kr. Käesoleva aastal lõpetatakse Narva-Jõesuu Lastekodu ehitus ning ülejäänud 
ehitused lõppevad aastal 2012. 

 

Rentnik 
Rendipinna 
jääkväärtus Rendipind m2 

Ühe kuu 
rent - kr 

lepingu 
kehtivus 

OÜ Saukas 1 924 217,6 6 454 kuni 01.11.2011 
AS Hoolekandeteenused 551 72 2 952 kuni 15.03.2011 
OÜ Toiduteenus 212 254,8 254 30.09.2011 
Tele 2 Eesti AS 7 25 160 tähtajatu  
Elisa Eesti AS 3 10 64 14.10.2014 
Emt AS 5 17 109 14.10.2014 
Elion Ettevõtted AS 10 35 134 tähtajatu  
AS Eesti Post 33 32,8 992 1.11.2013 
Eesti Haigekassa 1 494 670,3 0 tähtajatu 
Põllumajandusuuringute Keskus 204 44 0 tähtajatu 
Jõgevamaa Puuetega Inimeste Koda 79 122,1 0 tähtajatu 
KOKKU 4 520       

 
Lisa 12. Immateriaalne põhivara   
   tuh kr 

  

Tarkvara 

Ettemaksed 
ja 

kasutusele 
võtmata       
varad 

Kokku 

Bilansiline väärtus 
perioodi alguses       

Soetusmaksumus  102 173 14 513 116 686 
Akumuleeritud kulum -62 079  0 -62 079 
Jääkväärtus  40 094 14 513 54 607 
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Aruandeperioodi 
liikumised       

Soetatud 
soetusmaksumuses 1 050 8 656 9 706 
Ümberklassifitseerimine 
materiaalsesse 
põhivarasse 19 901 -19 913 -12 
Saadud siiretena  0 711 711 
Amortisatsioon ja 
mahakandmine  -12 985  0  -12 985 

Kokku liikumine 7 966 -10 546 -2 580 
Bilansiline väärtus 

perioodi lõpus       
Soetusmaksumus  119 369 3 967 123 336 
Akumuleeritud kulum -71 309  0 -71 309 
Jääkväärtus  48 060 3 967 52 027 

 

Kirje „Ümberklassifitseerimine“ sisaldab suuremaid arendusi sotsiaalteenuste andmeregistrile 
summas 8877 tuh kr, millest hinnanguliselt 8684 tuh kr eest tehti uusi arendusi. Samuti tehti 
arendusi tööpoliitika statistika infosüsteemile 3372 tuh kr eest ning pensionite infosüsteemi 
SKAIS arendamisega seotud investeeringud summas 3357 tuh kr, millest hinnanguliselt 
moodustasid uued arendused vastavalt 2624 ja 2923 tuh kr. 

Lisa 13. Eraldised ja potentsiaalsed kohustused     
        tuh kr  

Eraldised 

Jääk 
31.12.09 

Kasu-
tatud  

Ümber-
hindlus 

Ümber-
klassifit-
seerimi-

ne 

Arvestus-
põhimõtte 
muutus 

Üleand- 
mine 

Arves-
tatud 

intressi-
kulu 

Jääk 
31.12.10 

 

Pensionieraldised 1 274 693 -91 161 104 878 0  2 841 15 217 71 241 1 374 868  

sh lühiajalised 86 227 -91 161 247 99 072  0 624  0 95 009  

     pikaajalised 1 188 466  0 104 631 -99 072 2 841 14 593 71 241 1 282 700  

 

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 riigitöötajatele kajastada eraldistena selle 
riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kelle juures töötajad vastava hüvitise välja teenisid. 
Avaliku teenistuse seaduse alusel pensionieraldiste arvestamise osas rakendatakse § 48 
lõiget 8 alates 31.12.09.  

Kirjel „Arvestuspõhimõtte muudatused“ kajastub pensionieraldise esmakordne kajastamine 
nende ametnike osas, kes seisuga 31.12.09 ei töötanud riigiasutustes ning tulid tööle 
ametnikuna meie valitsemisala asutustesse ja nende osas kajastati esmakordselt avaliku 
teenistuja pensionisuurendust.  

Pensionieraldistest seisuga 31.12.10. a 1 374 868 tuh kr moodustab valitsemisala asutuste 
potentsiaalne pensionieraldis kokku 121 742 tuh kr. Lisaks arvestatakse pensionieraldiste osas, 
et avaliku teenistuse seaduse alusel pensionisuurendust saavatele pensionäridele arvestatakse 
pensionieraldisi selle riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kes neid välja maksab. Kui 
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vastavaid hüvitisi maksab välja teine asutus, antakse väljamaksed üle siiretena sellele 
riigiasutusele, kes moodustab bilansis vastava eraldise.  
 
Siiretena üleantud väljamaksed:  
 
               tuh kr 

Asutus 

2010. aastal  
väljamakstud 
pensionid 
kokku 

2010. aastal  
väljamakstud 
pensionid 
(kirjegrupp 4141) 

2010. aastal  
väljamakstud 
pensionid 
(kirjegrupp 4102) 

2009. aastal  
väljamakstud 
pensionid 
kokku 

Politsei- ja 
Piirivalveamet 134 105 134 105 0 129 836 
Kaitseministeerium 54 619 54 619 0  51 526 
Harju Maakohus 17 997 14 447 3 550 15 370 
Prokuratuur 5 545 4 048 1 497 5 465 
Riigikohus 5 540 4 835 705 4 778 
Riigikontroll 4 118 4 118 0 4 206 
Õiguskantsler  482 376 106 511 
Päästeamet 385 62 323 188 
Kokku 222 791 216 610 6 181 211 880 

 
Aruandeaastal tehtud pensioni väljamakseid anti siiretena üle kokku summas 222 791 tuh kr, 
millest 216 610 tuh kr kajastati kirjegrupis 414 ning näidati riigieelarves real „Sotsiaaltoetused 
valitsussektori töötajatele“. Sotsiaalkindlustustoetustest (kirjegrupp 410) anti siiretena üle 
eripensionide väljamakseid summas 6181 tuh krooni.  

Eripensionide väljamakseteks saadi siiretena Sotsiaalkindlustusameti eelarvesse Politsei- ja 
Piirivalveametilt 134 105 tuh kr, Kaitseministeeriumilt 54 619 tuh kr, Prokuratuurilt 4048 tuh kr, 
Kaitseressursside Ametilt 191 tuh kr ja Kultuuriministeeriumilt olümpiavõitjatele riikliku toetuse 
maksmiseks 1200 tuh krooni (vt lisa 22). 
 
Avalike teenistujate pensionisuurendusi maksti 2010. aastal 91 161 tuh kr (kirjegrupp 414, 
riigieelarve rida „Sotsiaaltoetused valitsussektori töötajatele“). 
 

 

Lisa 14. Laenukohustused  
    
   tuh kr 

Järelejäänud 
tähtaja järgi 

Tähtajaga 
kuni 1 
aasta 

Tähtajaga 
1–5     

aastat 
Kokku 

31.12.10       
Laenud 12 282  0 12 282 
Kapitalirent 39 0  39 

Kokku 12 321 0  12 321 
31.12.09       

Laenud 2 642 0  2 642 

                                                 
1
 Sotsiaaltoetused avaliku sektori töövõtjatele 

 
2
 
Sotsiaalkindlustustoetused

 



 73 

Kapitalirent 46 39 85 
Kokku 2 688 39 2 727 

 

Kulud laenukohustustelt 

  tuh kr 

  2010 2009 

Intressikulud  71 243 57 940 
 
 
Kirjel „Laenud“ kajastub saadud sildfinantseering, mida on kasutatud Norra finantsinstrumendi ja 
EMP raames summas 8 635 tuh kr. Saadud laen on vahendatud enamasti edasi riigikoolidele 
(Kaagvere Erikool ja Lahmuse Kool). Norra finantsinstrumendi ja EMP projektidele ei ole 
võimalik saada ettemakseid. Seetõttu peab toetuse saaja tegema kulud esmalt oma eelarvest ja 
alles siis saab toetuse väljamakset väljamakse taotluse alusel tagasi küsida. Kuna summad on 
suured, ei võimaldanud riigikoolide eelarve nii suuri väljamakseid oma eelarvest teha. 3647 tuh 
kr on seotud Terviseameti Eesti-Šveitsi e-kiirabi koostööprojektiga, mille raames tuleb samuti 
esmalt kulud ise teha ja pärast seda saab vahendid tagasi küsida. 
 
Terviseametil on kaks lepingut kapitalirendi tingimusel: bürookombaini ning auto KIA Clarens 2,0 
rendileping. Viimasel lõppes 2009. a kasutusrendileping. Auto üleandmisel nõuti täiendavate 
tööde tegemist, mis ületas majanduslikku otstarbekust. Seepärast oli majanduslikult kasulikum 
sõlmida selle auto osas uus leping kapitalirenditingimustel maksumusega 56 tuh kr. Seisuga 
31.12.10. a on kapitalirendikohustuste kogusumma 39 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  

2010           
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 
(bruto) 38 055 6 552 99 715 54 211 16 775 
Tagasinõutud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine  0 0  -2 137  0  0 
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks (bruto) 0  0  184 452 0   0 
Tagasinõutud põhivara 
sihtfinantseerimine  0 0  -1 049  0  0 

Saadud toetused kokku 38 055 6 552 280 981 54 211 16 775 
2009           

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 
(bruto) 98 058 3 635 125 435 38 055 6 552 
Tagasinõutud tegevuskulude 
sihtfinantseerimine  0 0  -760 0  0  
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks (bruto) 15 0  549 579 0  0  
Tagasinõutud põhivara 0  0  -3 390 0  0  
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sihtfinantseerimine 

Saadud toetused kokku 98 073 3 635 670 864 38 055 6 552 
 
ERFi finantseeritavad suurimad projektid jagunevad järgmiste meetmete vahel: 

•  „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“; 
•  „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“; 
•  „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“. 
 

Meetmete eesmärgid on: 
• raviteenuste kättesaadavuse parandamine; 
• õendus- ja hooldusteenuste parema kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine; 
• lastele ja psüühiliste erivajadustega inimestele paremate elamis-, õppimis- ja 

töötamistingimuste tagamine. 
 

Kirjel „Tagasinõutud sihtfinantseerimine tegevuskuludeks“ kajastuvad muu hulgas mitmete 
üksikprojektide tagasinõuded lähtuvalt Euroopa Komisjoni Eestis 2007. aastal läbi viidud 
eesmärgi 1 SPD 2003EE161DO001 ja EQUAL 2004EE050PC001 audit lõpparuandest. 
Finantskorrektsioon tuli teha lisaks üksikprojektidele ka meetme 1.3 auditeerimata kuludest 
ühtse määraga 4,67% summas 1 801 tuh kr. Lisaks kajastuvad 2010. aasta tagasinõutud 
toetuse summas Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna tehtud auditist tulenevad ning 
rakendusüksuse tuvastatud mitteabikõlblike kulude kohta tehtud tagasinõuded. 
 
Tervishoiu alasuunas on meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ 
toetuse andmise eesmärk arendada aktiivravi infrastruktuuri, loomaks eeldused haiglate 
funktsionaalselt terviklikuks toimimiseks. Meetmest toetatakse kesk- ja piirkondlike haiglate 
hoonete ehitamisega seotud projektide elluviimist. Toetuse saajateks on peamiselt SA Tartu 
Ülikooli Kliinikum ning SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla. 2010. a sihtfinantseerimise tulu ja kulu 
oli 140 763 tuh kr ning SA-lt Põhja-Eesti Regionaalhaigla tagasinõutud osa 1049 tuh kr. 
Auditeerimisel leiti, et SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ei ole järginud riigihangete seadust 
projekti elluviimisel, mistõttu on tekkinud mitteabikõlblikud kulud. 
 
Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine” toetuse andmise eesmärk on 
õendus- ja hooldusteenuste parema kvaliteedi ja kättesaadavuse tagamine. Meetmest 
toetatakse hooldusravi statsionaarse tegevusloaga teenuseosutajate hoonete ehitamisega, sh 
rekonstrueerimisega seotud projektide elluviimist. Toetuse saanud projekte on kokku 21 ning 
toetuse saajateks statsionaarse hooldusravi tegevusloaga piirkondlikud haiglad, keskhaiglad, 
üldhaiglad, kohalikud haiglad ja hooldushaiglad. 2010. a sihtfinantseerimise tulu ja kulu oli 
20 303 tuh kr. Suurimaks toetuse saajaks oli AS Räpina Haigla 4823 tuh kr. 
 
Hoolekande infrastruktuuri arendamine hõlmab asutuste reorganiseerimist ehk paremate 
elamis-, õppimis- ja töötamistingimuste loomist, toetatavad tegevused on seotud valdavalt 
ehitamisega (näiteks detailplaneeringute koostamine, riigihangete korraldamine, ehitusprojektide 
koostamine, ekspertiisid, kommunikatsioonidega liitumine jms). Toetuse saajaid on kaks: AS 
Hoolekandeteenused ja Sotsiaalministeerium. AS Hoolekandeteenused on toetuse saaja 
(erihoolekandeasutuste reorganiseerimine) kuuele projektile (3478 tuh kr) ning 
Sotsiaalministeerium on toetuse saaja rollis (laste asenduskodud) viiele projektile (19 790 tuh 
kr). 
 
Tervise Arengu Instituudi ESF projektide, teadusgrantide ja muude välisprojektide kogutulu oli 
30 706 tuh kr, millest suurim oli ESFi tervise edendamise perioodi 2010–2011 projekti tulu 17 932 
tuh kr. 
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15b. Antud toetused    
  tuh kr 

  

Arvestatud kulu 
2010 

Arvestatud kulu 
2009 

korrigeeritud 

Pensionikindlustustoetused 
sotsiaalmaksutuludest 19 491 762 18 989 845 
Vanaduspension 15 605 730 15 422 449 

Töövõimetuspension 2 745 367 2 535 965 

Muud pensionid 1 140 665 1 031 431 

Pensionikindlustustoetused mitte 
sotsiaalmaksutuludest  323 979 333 911 

Pensionid, pensionilisad ja -suurendused mitte-
sotsiaalmaksutuludest 205 596 213 998 

Rahvapension 118 383 119 913 

Sotsiaalkindlustustoetused kokku 19 815 741 19 323 756 
      
Peretoetused 4 294 639 4 007 637 
Vanemahüvitis 2 726 477 2 426 746 

Lapsetoetus 1 090 161 1 104 246 

Muud peretoetused 478 001 476 645 

Toetused puudega inimestele ja nende 
hooldajatele 788 405 715 630 
16-aastase ja vanema puudega isiku toetus 673 181 612 055 

Puudega lapse toetus 103 956 92 307 

Muud toetused  5 699 4 970 

Puudega vanema toetus 5 568 5 338 

Puudega inimese hooldaja toetus 1 960 

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 900 330 938 396 
Muud sotsiaalabitoetused  163 476 190 132 
Eespool nimetamata sotsiaalabitoetused ja 
hüvitised 70 860 83 381 

Kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud 
kahjuhüvitised kannatanutele 55 815 46 033 

Toetused represseeritutele 32 736 33 089 

Muud toetused 4 065 27 629 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 
füüsilistele isikutele kokku 6 146 850 5 851 795 
      
Arvestatud pensionieraldiste muutus 111 297 129 261 
Toetused töötutele 00 59 127 
Õppetoetused 1 577 1 288 
Preemiad ja stipendiumid (va haridusalased) 00 1 048 
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Sotsiaaltoetused kokku 26 075 465 25 366 275 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 697 925 494 564 
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 637 562 468 602 
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 60 405 26 043 
Tagasinõutud sihtfinantseerimine -42 -81 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 191 619 591 891 
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 173 131 550 608 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks 19 537 41 458 
Tagasinõutud sihtfinantseerimine -1 049 -175 

Mittesihtotstarbeline finantseerimine 123 978 126 240 
Antud toetused kokku 27 088 987 26 578 970 
Sh avaliku sektori üksustele  954 731 1 329 614 
   
Jääk perioodi alguses 2 010 2009 
Tasutud ettemaksed 83 999 251 245 
Kohustused 321 395 293 917 
Jääk perioodi lõpus     
Tasutud ettemaksed 86 862 83 999 
Kohustused 359 387 321 395 

 
Pensionikindlustustoetuste suurenemise peamine põhjus on pensionäride arvu kasv. Võrreldes 
2009. aasta lõpu seisuga on pensionäride üldarv kasvanud 9419 inimese võrra. Keskmine 
määratud pension tervikuna on võrreldes 2010. aasta algusega vähenenud 19 krooni võrra. 
Keskmise pensioni vähenemist mõjutab oluliselt ennetähtaegsele vanaduspensionile jääjate arv 
– 2011. aasta alguse seisuga oli võrreldes 2010. aasta algusega ennetähtaegsete pensionäride 
arv kasvanud 2434 inimese ehk 14,4% võrra. Nende pension on 0,4% võrra väiksem iga varem 
pensionile jäädud kuu eest. 

Vanemahüvitise saajate arv kasvas 2010. aastal 1627 inimese võrra, samuti suurenes 
maksimaalses suuruses hüvitis. Keskmine määratud hüvitis suurenes võrreldes 2009. aasta 
lõpuga 13,4%.   

Peretoetuste maksmine vähenes 2009. a ning oli seotud saajate arvu vähenemisega. Võrreldes 
2009. a oli lapsetoetuse saajate arv vähenenud 2662 saaja võrra. Muude peretoetuste all on 
muu hulgas lapsendamistoetus.  

Puudega täiskasvanu toetuse saajate arv suurenes 4709 saaja ja puudega lapse toetuse 
saajate arv 846 saaja võrra.  

Sotsiaalkindlustusameti tasutava erijuhtudel riigi poolt makstava sotsiaalmaksu olulise 
suurenemise tingis töötavate töövõimetuspensionäride arvu kasv 1226 isiku võrra. Võrreldes 
2009. aastaga on kogukulu vähenenud, sest 2009. aasta kuludes kajastus nii Tööturuameti 
(likvideeritud 30.04.09) kui ka Sotsiaalkindlustusameti poolt deklareeritud erijuhtude 
sotsiaalmaksukulu vastavalt 57 503 tuh kr ja 880 893 tuh kr. 

Kirjest "„Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised” 163 476 tuh kr moodustavad suurimad kulud 
õppelaenu osalisest kustutamisest lapse sünni korral 43 181 tuh kr ning täiendavate 
puhkusepäevade hüvitised 25 897 tuh kr.  
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Lisaks ülaltoodud toetustele maksti 2010. aastal sotsiaaltoetusi avaliku sektori töövõtjatele 
(eripensionid) ja need kajastati pensionieraldiste vähenemisena (lisa 13, 2010. aastal 
väljamakstud pensionikindlustustoetused sotsiaalmaksutuludest 6181 tuh kr, sotsiaaltoetused 
avaliku sektori töövõtjatele 216 610 tuh kr ja 91 161 tuh kr). 

Kirjel „Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks” kajastub suurima summana 580 444 tuh 
kr toetus Eesti Töötukassale tööturuteenuste ja -toetuste osutamiseks (2009. a 339 877 tuh kr) 
ning tasumata kohustus muu hulgas kirjel „Kohustused” summas 26 071 tuh kr (2009. a 28 962 
tuh kr). 

Kirjel „Kodumaine sihtfinantseerimine” kajastuvad samuti Sotsiaalministeeriumi toetuse andmise 
kulud, mis on tehtud hasartmängumaksu nõukogu otsuste alusel sõlmitud eraldiste lepingutega 
summas 26 185 tuh kr (2009. a 27 306 tuh kr). Suurimaks toetusesaajaks summaga 12 430 tuh 
kr oli Eesti Puuetega Inimeste Fond, kes vahendab saadud vahendid puuetega inimeste 
koostöövõrgustikku koondunud organisatsioonide toetuseks. Toetuste ettemaksed summas 
5376 tuh kr kajastuvad kirjel „Tasutud ettemaksed”. 

Kirjel „Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks” kajastub suurima summana 49 552 tuh 
kr kaasfinantseeringuna ESF vahenditele 2010. a tööturuolukorra parandamiseks, 
tööturumeetmete ulatuslikumaks ja kiiremaks rakendamiseks. Vahendid kulutati programmile 
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2013“. Toetuse ettemakse nõue 
summas 8704 tuh kr kajastub kirjel „Tasutud ettemaksed”. 
 
Kirjel „Välismaine sihtfinantseerimine põhivara soetuseks“ kajastub suurima summana ERF 
meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ toetuse andmine 
eesmärgiga arendada aktiivravi infrastruktuuri, loomaks eeldused haiglate funktsionaalselt 
terviklikuks toimimiseks. Meetmest toetatakse kesk- ja piirkondlike haiglate hoonete ehitamisega 
seotud projektide elluviimist. Toetuse saajateks on peamiselt SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA 
Põhja-Eesti Regionaalhaigla. Meetme tasumata kohustus on 41 560 tuh kr. 2010. a 
sihtfinantseerimise kulu oli 140 763 tuh kr ning SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglalt tagasinõutud 
osa 1049 tuh kr. 
 
Hoolekande infrastruktuuri arendamise meetme raames anti Pärnu linnale üle Oja tn lastekodu 
investeeringud kogusummas 25 059 tuh kr, mille kulud jagunevad kirjetele „Sihtfinantseerimine 
tegevuskuluks“ ja „Sihtfinantseerimine põhivarakuluks“ vastavalt 4 359 ja 20 700 tuh kr (lisa 11). 
 
Suurim kulu kirjel „Mittesihtotstarbeline finantseerimine“ on kulu riikliku residentuuri 
koolitustellimuseks Tartu Ülikoolilt summas 121 509 tuh kr (2009. a 123 537 tuh kr). Riikliku 
residentuuritellimuse esitamisel lähtub Sotsiaalministeerium tervishoiuteenuste osutajate, 
arstide ja hambaarstide erialakomisjonide ning ülikooli ettepanekutest, samuti riigieelarves 
residentuurikuludeks ettenähtud vahenditest. 2010. a õppis kuu lõikes keskmiselt 435,6 arsti-
residenti (2009. a 426), väljamakseid tehake eelmisel kuul reaalselt õppivate residentide järgi.  

Suurim ettemakstud toetus kirjel „Tasutud ettemaks” kajastub Sotsiaalkindlustusameti poolt 
Eesti Postile tehtud ettemakse 56 500 tuh kr 2011. aasta jaanuarikuu pensionide väljamaksuks 
(vt lisa 6). 

Suurim kohustus kirjel „Kohustus” kajastub Sotsiaalkindlustusameti seadusandlusest tulenevate 
toetuste kohustus summas 279 994 tuh kr. 
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Lisa 16. Tulud majandustegevusest   
  tuh kr 

  
2010 2009 

Tulud tervishoiust 47 660 70 513 
Üür ja rent 2 811 2 792 
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 1 647 1 631 
Muu toodete ja teenuste müük 1 149 1 010 
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 544 545 
Tulud haridusalasest tegevusest 227  0 

Kokku 54 038 76 491 
 
Enamiku Sotsiaalministeeriumi haldusala tuludest moodustavad tulud tervishoiust, millest on 
Ravimiameti osa 31% (ravimite registreerimistasud; 2009. a 59%) ning Terviseameti osa 30% 
(analüüsid ja uuringud; 2009. a 31%). 
 
 
 
Lisa 17. Muud tulud    
  tuh kr 

  2010 2009 

Kasum/kahjum masinate ja seadmete müügist 36 189 
Kasum muu põhivara müügist 0  5 

Kasum põhivara ja varude müügist 36 194 
Eespool nimetamata muud tulud 5 521 6 866 

sh regressinõuded 4 990 5946 

      

Trahvid 634 953 
sh muud trahvid 179 174 

      
Võlalt arvestatud intressitulu (va finantstulu) 2  0 

Kokku muud tulud 6 193 8 013 
 
Pensionide regressinõudeid esitab Sotsiaalkindlustusamet kindlustusfirmadele 
töövõimetuspensionide ja toitjakaotuspensionide kohta, mis on määratud alates 01.04.2000. a 
toimunud liiklusõnnetuste tagajärjel. Regressinõuet ei esitata liiklusõnnetuste tagajärjel 
määratud pensionide kohta, kui kannatanul puudub nõudeõigus kindlustusseltsi vastu (oli ise 
süüdi, oli joobes, puudus kindlustus jms). 
 
Kirjel „Trahvid“ kajastuvad muu hulgas Sotsiaalkindlustusametile laekuvad distsiplinaartrahvid 
summas 6 tuh kr (2009. a 250 tuh kr) ning Tööinspektsiooni määratud trahvid väärteomenetluse 
seadustiku alusel summas 421 tuh kr (2009. a 440 tuh kr). Trahvitulude vähenemine on tingitud 
2009. a muudetud distsiplinaarvastutuse seadusest, mille tulemusena ei laeku 
Sotsiaalkindlustusameti eelarvesse töölepingu alusel töötavate töötajate distsiplinaartrahvid. 
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Lisa 18. Tööjõukulud     
   tuh kr 

2009 

  

2010 
kokku 

sh ilma 
Tööturu-
ametita 

Avaliku teenistuse ametnike töötasud 171 317 208 217 180 082 
Töötajate töötasud 57 239 57 179 57 179 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 14 381 15 389 15 389 
Koosseisuvälised töötasud 5 724 3 633 3 633 
Valitavate ja ametisse nimetatud isikute 
töötasud 1 666 1 766 1 766 
Eripensionid ja pensionisuurendused -6 420  0  0 

Töötasud kokku 243 907 286 184 258 049 
Sotsiaalkindlustusmaks 84 110 95 753 86 388 
Töötuskindlustusmaks 3 481 2 454 2 410 
Erisoodustused 3 354 2 887 2 774 
Tulumaks erisoodustustelt 963 881 836 

Tööjõukulud kokku 335 815 388 159 350 457 
 
Valitavate ametiisikutena on kajastatud minister, soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise 
volinik ning riiklik lepitaja. 
 
"Töötasude kirje sisaldab muu hulgas ka puhkusereservi arvutuslikku kulu. 
Kirjel „Koosseisuvälised töötasud“ kajastatakse muu hulgas ka Tööinspektsiooni 
töövaidluskomisjonide kaasistujatele arvestatud tasu summas 339 tuh kr (2009. a 370 tuh kr). 
Kirjel „Koosseisuvälised töötasud“ on kulude kasv seotud põhiliselt erinevate struktuuritoetuste 
rakendamisega seotud töötajate arvu kasvuga.  

2009 

Keskmine töötajate arv 2010 
kokku 

sh ilma 
Tööturu-
ametita 

Avaliku teenistuse ametnikud 1091,08 1 437,86 1 103,36 
Töötajad 350,7 374,43 374,43 
Koosseisuvälised töötajad 10,66 17,79 17,79 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 3,00 3,00 3,00 

Kokku 1 455,44 1 833,08 1 498,58 
 

Kõrgemale tegevjuhtkonnale arvestatud tasud     
      
     tuh kr 

2010 2009 

Asutus Ametikoht 
Töö-
tasud 

Muud 
tasud 

Töö-
tasud 

Muud 
tasud 

minister 685 123 893 140 
Sotsiaalministeerium kantsler 622 0  1 009  0 
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Voliniku kantselei 

volinik                    
01.01.–
02.10.10;         
03.10.–
31.12.10 

 
337 

 
          

105  0 472  0 
Riikliku Lepitaja Kantselei riiklik lepitaja 522  0 514  0 
Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus direktor 396 31 402 29 
Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskus direktor 180  0 182  0 

Ravimiamet 

peadirektor ja 
peadirektori 
asetäitja 1 162  0 973  0 

Sotsiaalkindlustusamet 

peadirektor ja 
peadirektori 
asetäitjad 1 116  0 1 188  0 

Tervise Arengu Instituut direktor 434 24 440 24 

Tervisekaitseinspektsioon1 

peadirektor ja 
peadirektori 
asetäitjad 1 617 73 948  0 

Tervishoiuamet1 peadirektor  0  0 402  0 
Kemikaalide Teabekeskus1 juhataja  0  0 295 11 

Tööinspektsioon 

peadirektor ja 
peadirektori 
asetäitja 762  0 782  0 

Tööturuamet – likvideeritud 
30.04.09 peadirektor  0  0 318 8 
      
1 ühendatud Terviseametiks 01.01.10     

 

Lisa 19. Majandamiskulud   
  tuh kr 
  2010 2009 

korrigeeritud 
Sotsiaalteenused 947 724 1 000 015 
Administreerimiskulud 48 977 52 235 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  39 243 26 208 
sh rent 17 556 21 746 

Kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskulud 29 792 32 710 
sh rent 6 072 8 576 

Lähetuskulud 11 945 11 034 
Uurimis- ja arendustööd 8 991 6 320 
Inventari majandamiskulud 6 878 3 113 
sh rent 313 309 

Õppevahendite ja koolituse kulud 6 877 10 103 
Sõidukite majandamiskulud 5 875 5 762 
sh rent 2 597 2 692 

Koolituskulud 4 294 7 939 
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Muu erivarustus ja materjalid 3 863 3 102 
Mitmesugused majanduskulud 2 837 2 102 
Meditsiinikulud ja hügieenikulud 1 006 1 234 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 896 356 

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 
sisustamise kulud 780 593 
Toiduained ja toitlustusteenused 511 468 
Tootmiskulud 100 6 
Eri- ja vormiriietus (v.a kaitseotstarbelised kulud) 54 163 

Kokku 1 120 643 1 163 463 
sh ilma Tööturuametita   1 110 526 

 

Kirjel „Sotsiaalteenused“ moodustavad suurimad kulud kiirabiteenusele 402 150 tuh kr (2009. a 
403 193 tuh kr), kindlustamata isikute ravikulud 90 529 tuh kr (2009. a 103 812 tuh kr) ning 
AIDSi/vaktsiinide kulud 103 458 kr (2009. a 96 729 tuh kr). 2009. a sotsiaalteenuste 
kogusummast 1 000 015 tuh kr moodustasid Tööturuameti (likvideeritud) osutatud teenused 
45 404 tuh kr.   

Kirje „Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia“ kuludes kajastub muu hulgas ka digiretsepti 
tarkvara majutusteenus summas 7 399 tuh kr. 

Lisa 20. Muud tegevuskulud    
  tuh kr 

  2010 2009 

Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) kokku 39 035 42 716 
Käibemaks 38 834 42 578 
Maamaks 117 112 
Muud maksud 84 26 
sh Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded 64  0 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (v.a 
maksu-, lõivu-, trahvinõuded) kokku 3 689 5 262 

Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest muudest 
nõuetest 3 661 5 042 
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded 19 118 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest 
müüdud toodete ja teenuste eest 9 102 

Muud tegevuskulud kokku 10 421 1 929 
Muud kulud 9 966 1 228 
sh varude allahindlus 9 968 1 190 

sh muud kulud/tulud -2 38 
                                                      Valuuta 
kursivahed (v.a finantstulud ja -kulud) 425 501 
Kahjutasud, viivised (v.a maksuintressid ja 
finantskulud) 30 200 

Muud tegevuskulud kokku 53 145 49 907 
sh ilma Tööturuametita   43 913 

 
Kirjel „Varude allahindlus“ moodustab Terviseameti varude allahindlus 9378 tuh kr (2009. a 838 
tuh kr) ja Sotsiaalministeeriumi riigi tegevusvarude allahindlus 590 tuh kr (2009. a 352 tuh kr) (vt 
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lisa 7). Varude allahindlust mõjutas olulises osas gripivaktsiini Celvapan mahakandmine seoses 
kõlblikkusaja möödumisega 30. septembril 2010 summas 9007 tuh kr. 

Kirjel „Kohtuotsuse alusel välja mõistetud nõuded“ kajastuvad muu hulgas 
Sotsiaalministeeriumilt väljamõistetud kulud hr P. R. kasuks 25 tuh kr ja Inversion Software OÜ 
kasuks summas 20 tuh kr ning Sotsiaalkindlustusametilt hr M. M. 16 tuh kr. Hr P. R vaidlustas 
enda ESF ekspertide nimekirjast väljaarvamise, Inversion Software OÜ vaidlustas riigihanke 
hankedokumendid ning hr M. M. vaidlustas tervisekahju hüvitise nõude. 

Lisa 21. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus   
  tuh kr 

  2010 2009 

Kinnisvarainvesteeringud (vt lisa 10) -37 -23 

Materiaalne põhivara (vt lisa 11) -43 513 -18 456 

Immateriaalne põhivara (vt lisa 12) -12 985 -10 262 
Kokku -56 535 -28 741 

 
 

Lisa 22. Siirded    
     tuh kr 
  2010 2009 
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 28 550 096 27 416 274 

Rahalised netosiirded kokku 28 550 096 27 416 274 

Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega     

Saadud teistelt 
riigiraamatupidamiskohustuslastelt 217 940 202 212 

Üle antud teistele 
riigiraamatupidamiskohustuslastele -16 111 307 -16 161 524 

Mitterahalised siirded kokku -15 893 367 -15 959 312 

Netosiire tekke ja kassapõhise tulemi vahe 
kandmiseks riigieelarvesse 

954 -223 865 
      

Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 12 657 683 11 233 097 
 

Siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega     
    tuh kr 

2010 2009 Riigiasutuse nimi 
Saadud Antud Saadud Antud 

Riigikogu (Riigikogu Kantselei)   1 557     
Riigikontroll   4 118   4 206 
Õiguskantsleri Kantselei   482   511 
Riigikohus   5 540   4 778 
Rahvusarhiiv   167     
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Haridus- ja Teadusministeerium 9 029   9 657   
Rakvere Ametikool       8 
Valgamaa Kutseõppekeskus       10 
Vana-Antsla Kutsekeskkool   10     
Narva Vanalinna Riigikool 189 618   15 
Justiitsministeerium 4 064 5814     
Prokuratuur     4 109 5 465 
Harju Maakohus 24 21 194   15 370 
Vanglad 109 2 332     
Kaitseministeerium 54 630 54 619 51 526 52 569 
Kaitsevägi 191 325     
Kaitseressursside Amet   177 121   
Keskkonnaministeerium   568     
Maaamet   390 53   
Keskkonnainspektsioon   444     
Keskkonnaamet   959     
Kultuuriministeerium 1 200 30     
Muinsuskaitseamet   169     
Teater Vanemuine     1 113 2 
Majandus ja Kommunikatsiooniministeerium   3 121     
Maanteeamet   290     
Veeteede Amet   780     
Põllumajandusministeerium   506     
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet   96     
Veterinaar- ja Toiduamet 59 1 793     
Põllumajandusamet   1 546     
Rahandusministeerium 7 065 6 618 108   
Maksu ja Tolliamet   15 566 844   15 662 572 
Statistikaamet   204     
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet 134 118 134 105     
Harju Maavalitsus 857   70 79 379 
Hiiu Maavalitsus     4 1 814 
Ida-Viru Maavalitsus     27 43 025 
Jõgeva Maavalitsus     148 13 272 
Järva Maavalitsus     473 11 903 
Lääne Maavalitsus     256 8 026 
Lääne-Viru Maavalitsus     726 14 971 
Põlva Maavalitsus     1 168 7 594 
Pärnu Maavalitsus     609 15 115 
Rapla Maavalitsus     122 8 165 
Saare Maavalitsus     30 8 217 
Tartu Maavalitsus     127 39 745 
Valga Maavalitsus     452 11 195 
Viljandi Maavalitsus 6 282 295 299 581 13 173 
Võru Maavalitsus     880 10 400 
Piirivalveamet     2 243 2 243 
Politseiamet     127 596 127 593 
Päästeamet 123 385 13 188 
Välisministeerium   207     

Kokku 217 940 16 111 307 202 212 16 161 524 



  

Lisa 23. Raamatupidamise tsentraliseerimine                
                tuh kr  

Tsentraliseeritud 
raamatupidamisega asutused Sotsiaalministeerium 

Astangu 
Kutserehabili-

tatsiooni Keskus 
Tööinspektsioon1 

Illuka 
Varjupaiga-
taotlejate 

Vastuvõtu-
keskus 

Riikliku 
Lepitaja 

Kantselei 

Voliniku 
kantselei2 

Tervishoiuamet 
+ Kemikaalide 
Teabekeskus3 

KOKKU  

  2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009  

Tegevustulud 234 008 602 360 7 596 5 529 6 908 5 269  0  0 4 34  2 754 248 516 615 946  

Riigilõivud 26 43            2 369 26 2 412  

Tulud majandustegevusest 301 307 2 104 1 886          0 2 405 2 193  

Saadud sihtfinantseerimise tulu 233 476 601 840 5 481 3 643 6 320 4 691     4 34  354 245 281 610 562  

Muud tulud 205 170 11  588 578        31 804 779  

Antud toetused -963 018 -1 151 017 -143 -78 -11 -10 -138 -49  0 -5 0  -13 159 -963 315 -1 164 313  

Sotsiaaltoetused              0 0 0  

Preemiad ja stipendiumid  -1 048 -65    -138 -49      0 -203 -1 097  

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks -653 484 -445 059            -522 -653 484 -445 581 
 

Sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks -186 135 -579 254            -12 637 -186 135 -591 891 

 

Mittesihtotstarbeline finantseerimine -123 399 -125 656 -78 -78 -11 -10     -5   0 -123 493 -125 744 
 

Tööjõukulud -69 791 -66 827 -21 895 -21 068 -29 323 -28 182 -421 -525 -1 206 -1 217 -934 -817 0 -10 267 -123 570 -128 903  

Valitavate ja ametisse nimetatud 
isikute töötasu -690 -781       -524 -514 -452 -472  0 -1 666 -1 767 

 

Kõrgemate ametnike töötasu -19 884 -19 023   -5 127 -5 444   -373 -395    -2 876 -25 384 -27 738  

Vanemametnike töötasu -25 508 -25 511   -13 964 -14 278     -89   -1 304 -39 561 -41 093  

Juhtide töötasu   -2 853 -1 998   -177 -189      -283 -3 030 -2 470  

Tippspetsialistide töötasu  10 -4 820 -4 966       -11 -32  -238 -4 831 -5 226  

Keskastme spetsialistide töötasu -119 -118 -1 435 -2 990   -68 -65      -575 -1 622 -3 748  

Õpetajate töötasu   -3 805 -3 791          0 -3 805 -3 791  

Tööliste ja abiteenistujate töötasu -448 -369 -1 285 -1 398 -251 -223  -26   -143 -106  -1 602 -2 127 -3 724  

Ajutiste lepinguliste töötajate töötasu -1 287 -696 -605 -414 -844 -262 -68 -112      -480 -2 804 -1 964 
 

Muud koosseisuvälised töötasud -3 248 -2 439 -1 241  -339 -370        -152 -4 828 -2 961  

Eripensionid ja pensionisuurendused 701    -1 077         0 -376 0  

Erisoodustused -999 -735 -201 -146 -403 -384        -104 -1 603 -1 369  
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Tööjõukuludega kaasnevad maksud 
ja sotsiaalkindlustusmaksed -18 309 -17 165 -5 650 -5 365 -7 318 -7 221 -108 -133 -309 -308 -239 -207  -2 653 -31 933 -33 052 

 

Majandamiskulud -178 488 -183 907 -6 627 -6 144 -5 404 -5 060 -478 -319 -44 -78 -60 -62 0 -411 265 -191 101 -606 835  

Administreerimiskulud -11 832 -11 506 -953 -310 -964 -1 178 -11 -9 -19 -22 -5 -3  -453 -13 784 -13 481  

Uurimis- ja arendustööd -2 390 -4 735 -759 -10  -382        0 -3 149 -5 127  

Lähetuskulud -5 946 -5 643 -641 -596 -145 -137  -1 -4  -42 -56  -714 -6 778 -7 147  

Koolituskulud -2 182 -1 384 -104 -143 -482 -478    -2 -13   -115 -2 781 -2 122  

Kinnistute, hoonete, ruumide 
majandamiskulud -4 422 -4 526 -2 239 -2 712 -1 642 -1 744 -222 -136      -14 -8 525 -9 132 

 

Sõidukite kulud -841 -684 -470 -412 -562 -574 -103 -134 -4 -42    -241 -1 980 -2 087  

Info-ja kommuni-
katsioonitehnoloogia kulud -33 682 -20 378 -241 -138 -244 -133   -15 -12  -3  -8 -34 182 -20 672 

 

Inventari majandamiskulud -179 -109 -201 -609 -178 -100 -40 -3 -2     -31 -600 -852  

Töömasinate ja seadmete kulud   -52 -49          0 -52 -49  

Toiduained ja toitlustusteenused   -511 -460          0 -511 -460  

Meditsiinikulud ja hügieenikulud -98 -99 -9 -20 -7 -14  -1      -9 -114 -143  

Õppevahendite ja koolitusekulud -1 502 -5 703 -238 -625 -815 -257        0 -2 555 -6 585  

Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba 
aja sisustamise kulud -386 -570 -48 -1 -325 -19        -1 -759 -591 

 

Sotsiaalteenused -114 652 -128 372 -34 -29   -100 -35      -409 646 -114 786 -538 082  

Tootmiskulud   -100 -6          0 -100 -6  

Eri- ja vormiriietus   -5 -22 -10 -1        0 -15 -23  

Mitmesugused majanduskulud -376 -198 -22 -2 -30 -43 -2       -33 -430 -276  

Muud kulud 97 975 582 220 -3 235 -3 191 -1 638 -970 -292 -270 -7 -132 -1 -1  -228 92 802 577 428  

Maksu-, lõivu-, trahvikulud -25 325 -22 565 -852 -963 -849 -888 -79 -53 -7 -14 -1 -1  -106 -27 113 -24 590  

Muud tegevuskulud -750 -1 037 -1 -6  -2    -1    0 -751 -1 046  

Põhivara amortisatsioon ja 
allahindlus -43 061 -14 858 -2 377 -2 222 -173 -80 -213 -217  -115    -122 -45 824 -17 614 

 

               0 0 0  

Tulem osaluselt 168 192 620 680            0 168 192 620 680  

Finantstulud ja -kulud -1 081  -5  -616     -2    0 -1 702 -2  

Kulud kokku -1 113 322 -819 531 -31 900 -30 481 -36 376 -34 222 -1 329 -1 163 -1 257 -1 427 -1 000 -880  -434 919 -1 185 184 -1 322 623  

TULEM -879 314 -217 171 -24 304 -24 952 -29 468 -28 953 -1 329 -1 163 -1 257 -1 427 -996 -846  -432 165 -936 668 -706 677  

1 Tööinspektsiooni raamatupidamine tsentraliseeriti seisuga 01.11.2010. a             
2 Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei kulud nähakse ette Sotsiaalministeeriumi eelarves eraldi real (Vabariigi Valitsuse 10.06.2010. a määrus nr 71). 
3 Kemikaalide Teabekeskus, Tervishoiuamet ja Tervisekaitseinspektsioon reorganiseeriti 01.01.2010. a ühendasutuseks Terviseamet      
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Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on seisuga 01.11.2010 tsentraliseeritud Riikliku Lepitaja 
Kantselei, Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse, Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskuse ning Tööinspektsiooni raamatupidamine. Tsentraliseerimise aluseks on 
riigiraamatupidamise 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. 

 
Lisa 24. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta 
 
 
Lõpliku eelarve kujunemine (tuh kr) 
 

  
Tulud Kulud Finantseerimis-

tehingud 
Esialgne eelarve  1 078 621 -40 201 505 -1 184 
Üle toodud eelmisest aastast 0 -167 122 0 
Eelarve seaduse muudatus 0 -8 620 0 
Liigenduse ümbertõstmine Vabariigi Valitsuse korraldusega 0 0 0 
Eelarves kavandatud toetused -999 895 999 895 0 
Tegelikult laekunud toetused 1 187 045 -1 187 045 0 

Sildfinantseerimise jäägi suurenemine 0 0 0 
Eelarves kavandatud majandustegevusest laekuv tulu -64 518 63 333 1 184 
Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 69 710 -69 710 0 
Eelarves investeeringuteks kavandatud tulu põhivara 
müügist  

0 0 0 

Tegelikult laekunud investeeringuteks suunatud tulu põhivara 
müügist 

0 0 0 

Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud 0 37 198 134 0 
Tegelikud muud arvestuslikud kulud 0 -37 349 903 0 
E-riigikassa välised vahendid 0 0 0 
Eraldamised omandireformi reservist 0 0 0 
Eraldamised kassareservist 0 0 0 
Antud Vabariigi Valitsuse reservi 0 0 0 
Eraldamised Vabariigi Valitsuse reservist 0 -13 125 0 
Lõplik eelarve 1 270 962 -40 735 667 0 
 
Olulisemad muudatused lisaeelarve alusel 
2010. aastal lisaeelarvet ei tehtud. Võeti vastu 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise 
seadus, millega anti võimalus kõigile riigiasutustele, et riigi rahadega võimalikult mõistlikult ja 
ökonoomselt ringi käia, lisada prognoositavalt aasta lõpuks ülejäävatele kuluridadele (ü), et 
vajalikke kulusid oleks võimalik teha järgmisel aastal. Seda võimalust ka Sotsiaalministeeriumi 
haldusala kasutas. 
Seadusemuudatusega tehtud suuremad muudatused olid järgmised: 

- vähendati laste riikliku hoolekande vahendeid -32,4 mln kr, vahendite jääk oli 
peamiselt tekkinud puudega laste hoiuteenuse vahendite oluliselt madalamast 
kasutusintensiivsusest; 



 87 

- vähendati kindlustamata isikute vältimatu ravi kulusid -32,5 mln kr; 
- vähendati viljatusravi kulusid -2,4 mln kr. 

Kõik kuluread, mida nende arvelt suurendati, taotleti ülekantavana. 
 
2009. aastast ülekantavad vahendid 
2009. aastast kanti üle 2010. aastasse vahendeid 167,1 mln kr, neist moodustasid: 
- välisvahendid (allikas 20) 4,6 mln kr – projektides ettenähtud eesmärkide täitmiseks; 
- kaasfinantseerimisvahendid (allikas 00) 35,6 mln kr – projektides ettenähtud eesmärkide 
täitmiseks; 
- muudelt residentidelt (allikas 60) 1,1 mln kr – projektides ettenähtud eesmärkide täitmiseks; 
- majandustegevusest laekunud tulu (allikas 80) 10,3 mln kr – tegevuskulude katteks; 
- muud ja määramata vahendid (allikas 00) 90,8 mln kr – suuremad kulud HIV ravimid 9,4 mln 
kr; kindlustamata isikute vältimatu ravi 6,6 mln kr; kiirabiteenuse osutamine 2,1 mln kr; TAI 
terviseprogrammid 1,2 mln kr; laste riiklik hoolekanne 25 mln kr; toetused represseeritutele 9,2 
mln kr; psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekanne 2,3 mln kr;  
- Vabariigi Valitsuse reservivahendid (allikas 03) 23,5 mln kr – vastavalt reservitaotluses 
ettenähtud tegevusteks; 
- omandireformireservi vahendid (allikas 05) 1,4 mln kr – vastavalt reservitaotluses ettenähtud 
tegevusteks. 
 
Eraldatud vahendid Vabariigi Valitsuse reservfondist 
VV 10. juuni 2010. a korraldus nr 233 – Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskusele 0,07 
mln kr varjupaigataotleja toetuse maksmiseks. 
VV 30. septembri 2010. a korraldus nr 379 – 22. ja 23. aprillil 2010. a Tallinnas toimunud 
NATO liikmesriikide välisministrite mitteametliku kohtumisega kaasnenud kiirabi valmisoleku 
kulude katteks 0,13 mln kr. 
VV 8. juuli 2010. a korraldus nr 283 – Sotsiaalministeeriumile HIV/AIDSi ravimite soetamiseks 
12,9 mln kr. 
 
Ala- või ületäitmiste selgitus tuludes ja kuludes 
Tulude ületäitmine oli 0,22 mln kr. 
Kuludes oli alatäitmine 190 mln kr. 
Alatäitmine on põhiliselt seotud: 
1) 2010. aasta riigieelarve seaduse muutmise seadusega, milles planeeriti 2010. aasta 
eelarves ülekantavad vahendeid 2011. aasta tegevuste katmiseks; 
2) arvestuslike kulude vähenemisega – Sotsiaalministeeriumil registreeritud töötute eest riigi 
poolt erijuhtudel makstava sotsiaalmaksu ja töötutoetuse osas (sotsiaalmaksul 10,8 mln kr ja 
töötutoetustel 50,2 mln kr võrreldes esialgse eelarvega, kuna arvelolevate töötute arv osutus 
prognoositust väiksemaks); Sotsiaalkindlustusametil peretoetuste (32 mln kr) ja 
mittesotsiaalmaksust makstavate pensionide, pensionilisade ja suurenduste eelarvevahendite 
osas seoses toetuse saajate arvu vähenemisega. 
 
Ületäitmine on põhiliselt seotud Sotsiaalkindlustusameti arvestuslike kulude (eraldiste eelarve) 
täitmisega. Vanemahüvitise ülekulu oli 349 mln krooni, mille peamine põhjus oli 
vanemahüvitise keskmise suuruse tõus. Puudega inimeste igakuuliste toetuste eelarvet ületati 
79 mln kr ulatuses. Põhjuseks oli toetuse saajate arvu kasv, eeskätt puudega laste osas, ning 
tööealiste puudega isikute keskmise toetuse kasv. Erijuhtudel ületati riigi makstava 
sotsiaalmaksu eelarvet 34 mln krooni, mis oli seotud eeskätt töövõimetuspensionäride arvu, 
alla 3-aastast last ning 3 või enamat last kasvatavate isikute arvu suurenemisega. 
 
Olulisemad vahed tegeliku eelarve täitmise ja lõpliku eelarve vahel ja nende põhjused 
 
2010. a lõplik eelarve oli 40 210 mln kr. 
2011. aastasse kanti üle vahendeid 178,9 mln kr. 
2010. aastasse kanti üle vahendeid 167,4 mln kr. 
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Kasutamata jäi 2010. a 11,7 mln kr; 
sh kaasfinantseering 5,24 mln kr; 
sh tavaeelarve 4,5 mln kr; 
sh reservivahendid 1,9 mln kr. 
 
Suuremad jäägid, mis kanti üle sihtotstarbeliselt 2011. aastasse olid: 

• 11 mln kr ravimite soetamise vahendid; 
• 10,5 mln kr residentuurikulud; 
• 1,5 mln kr eraldis Eesti E-Tervise SA-le; 
• 8,3 mln kr SOMi valitsemisala IT-vahendid;   
• 9,2 mln kr SOMi majandamiskulud, jäägist 6,9 mln kr on seotud 2010. aasta 

riigieelarve seaduse muutmisega, mille alusel planeeriti 2010. aasta eelarves 
vahendeid 2011. aasta majandamiskulude katmiseks: 

• 6,9 mln kr sotsiaalkaitse eraldised, jäägist 6,5 mln kr on seotud 2010. aasta riigieelarve 
seaduse muutmisega, mille alusel planeeriti 2010. aasta eelarves vahendeid 
2011. aasta sotsiaalkaitse eraldiste katmiseks; 

• 12,4 mln kr proteesid ja ortopeedilised abivahendid; 
• 6,1 mln kr laste riikliku hoolekande kulud, vahendid on vajalikud tagamaks laste 

asenduskodudes teenus võimalikele lisanduvatele lastele. 2010. aasta II poolaasta 
jooksul (2010. aasta mai statistika võrreldes novembriga) on lisandunud 20 last, 
tõusutrendi jätkudes võib tekkida eelarveliste vahendite puudujääk, mille vältimiseks 
kasutatakse ületulevaid vahendeid; 

• 8,1 mln kr Terviseameti kiirabikulud; 
• 11 mln kr TAI rahvatervise programmi vahendid; 
• 31,7 mln kr välisvahendid; 
• 10 mln kr kaasfinantseerimisvahendid; 
• 13 mln kr valitsemisala asutuste majandustegevusest laekunud tulu. 

 
 
Lisa 25. Bilansipäeva järgsed sündmused 
 
„Maareformi seaduse” § 29 ja § 31 lõike 1 punkti 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 
03.09.1996. a määruse nr 226 „Maa riigi omandisse jätmise kord” punkti 5 aluspunktiga 4, 
punktiga 13 ning punkti 18 alapunktiga 3 jäeti riigi omandisse maad Ridala, Tapa ja Vaivara 
vallas, Vändra alevis ja Tõrva linnas kogupindalaga 183 865 m² maakasutuse sihtotstarbega – 
sotsiaalmaa. Eelnimetatud maa kuulub Sotsiaalministeeriumi poolt kinnistamisele ja edaspidi 
üleandmisele AS-le Hoolekandeteenused.  
 
Auditi käigus selgus, et Sotsiaalministeeriumil oli jäänud materiaalsest põhivarast välja 
kandmata 387 ühikut põhivara soetusmaksumusega alla 30 tuhande krooni. Põhivara 
soetusmaksumus oli 5 501 tuh kr ja jääkväärtus 7 tuh krooni. Viga parandati jaanuaris. 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
 
Sotsiaalministeeriumi 31.12.2010 lõppenud majandusaasta aruanne koosneb 
tegevusaruandest, raamatupidamise aastaaruandest ja hinnangust 
riigiraamatupidamiskohustuslase aruande õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. 
 
Sotsiaalministeeriumi tegevjuhtkond on koostanud tegevusaruande ja raamatupidamise 
aastaaruande. Hanno Pevkur on majandusaasta aruande läbi vaadanud ja Vabariigi 
Valitsusele esitamiseks heaks kiitnud.  
 
 
 
 
Hanno Pevkur 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Marelle Erlenheim 
(allkirjastatud digitaalselt) 


