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

• 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 01.01.2011–31.12.2011: 

• 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 tehtavate ravimite kliiniliste uuringute 
puhul on tagatud uuringus osalejate ohutus ja nende õiguste kaitse. 

• 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, elatisabi määramine ja 
maksmine ning riigile üleläinud elatisnõuete sissenõudmine, riigi tagatud õppelaenu 
summa tagasimaksmata osa osaline kustutamine, puude raskusastme ja puudest 
tulenevate lisakulude ning püsiva töövõimetuse tuvastamine, rehabilitatsiooniteenuse 
ja erihoolekandeteenuste osutamise tagamine ja rahastamine ning ohvriabi- ja 
lepitusteenuse osutamine. 

• Tööinspektsioon (reg nr 70001969) – inspektsiooni põhiülesanneteks 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. 

• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus (reg nr 70003566) – keskuse tegevuse 
eesmärk on isiku erivajadusi arvestades erinevate tegevuste kaudu toetada tema 
iseseisvat toimetulekut ja tööalast tegevust. 

• Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus (reg nr 70004494) – keskuse eesmärk 
on korraldada välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 12 lõikes 2 
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nimetatud teenuste osutamist ning § 73 lõike 1 kohaselt vajaduse korral 
majutusteenuse osutamist rahvusvahelise kaitse saajale. 

• 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 püsiv tõus. 

 

Lisaks valitsemisala asutustele kajastuvad aruandes ka järgmised iseseisvad asutused:  

• soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volin iku kantselei  (reg nr 
70009155) – volinik on iseseisvalt tegutsev soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse 
kohtlemise seaduse nõuete täitmist jälgiv ning muid seadusega talle pandud 
ülesandeid täitev sõltumatu ja erapooletu asjatundja. Voliniku kantselei on volinikku 
teenindav asutus. 

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

 

Majandusaasta aruanne on esitatud tuhandetes eurodes.  

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 TÄH TSAMATEST 
MAJANDUSNÄITAJATEST 
 

 (tuh eurodes)    
    2011 2010* 2009 

Bilansi näitajad         
  Varad aasta lõpus 226 648   224 240  211 824 
  Kohustused aasta lõpus 144 578 129 516 119 821 

  
Riigieelarvesse kuuluv 
netovara aasta lõpus 82 070  94 724  92 003 

Tulemiaruande 
näitajad        
  Tegevustulud 1 031 810 1 016 175 1 048 942 
  Tegevuskulud -1 857 996 -1 831 396 -1 802 899 
  Tegevustulem -826 186 -815 221 -753 957 
  Finantstulud ja kulud -5 506 6 329 36 032 
Muud näitajad         

  

Töötajate keskmine arv 
(inimest taandatuna 
täistööajale) 1 560,53 1 455,44 1 833,08 

  Asutuste arv aasta lõpus 10 10 11 
  Põhivarainvesteeringud       
Eelarve ja selle täitmise näitajad 
        
  Eelarve tulude maht  62 944  81 229  78 382  
  Eelarve tulude täitmine   63 086  81 288  78 204 
  Eelarve kulude maht  -2 646 411  -2 603 484 -2 587 500 
  Eelarve kulude täitmine  -2 633 051 -2 591 294   -2 574 011 
  Finantseerimistehingute maht  0  0  544 

  
Finantseerimistehingute 
täitmine  0  1 824 675  544 

 
* korrigeeritud (vt raamatupidamise aastaaruande lisa 1) 
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II osa: ÜLEVAADE TEGEVUSKAVADE TÄITMISE ARUANDEST 

Sotsiaalministeerium tegutseb sotsiaalkaitsesektoris kolmes poliitikavaldkonnas, kus oleme 
püstitanud endale järgmised strateegilised eesmärgid: 

• tööturg ja sotsiaalne turvalisus: inimeste sissetulek, elukvaliteet ja sotsiaalne turvalisus 
suureneb; 

• rahvatervis: inimeste elu (sh tervena elatud elu) on pikk ja kvaliteetne; 
• pere- ja rahvastikupoliitika: laste ning perede heaolu ja elukvaliteet on tõusnud. 

 
Ülevaade eesmärkidele seatud indikaatorite saavutus tasemetest 
 
Inimeste majandusliku toimetuleku ja hea töö tagami ne 
 
Tööga hõivatuse määr 15–64-aastaste hulgas, % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaat ori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori  
tegelik 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2007 – 69,1% 
2008 – 69,5% 
2009 – 63,2% 
2010 – 60,7% 

62,5% 64,9% 64,5% 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2011. aasta tegelik tööhõive määr ületas tunduvalt prognoositud hõivemäära ning isegi 
2014. aastaks kavandatud eesmärgi. Nii kiiret hõive kasvu ei ole Eestis varem olnud, mistõttu 
oli seda ka raske prognoosida. Tööga hõivatute arv suurenes aastaga ca 38 000 võrra. 
Põhjuseks oli oodatust kiirem kriisist väljumine: positiivne majanduskasv ning sellest tulenev 
töökohtade taastumine peamiselt töötlevas tööstuses ja ehituses. 
 
 Suhtelise vaesuse määr (peale sotsiaalseid siirdeid), % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase 
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase 

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase 
2014. aasta lõpuks 

Kokku: 
2007 – 19,5% 
2008 – 19,7% 
2009 – 15,8% 
2010 – 17,5% 

19,0% Andmed pole veel 
avaldatud 

18,5% 

Mehed: 
2007 – 16,5% 
2008 – 17,5% 
2009 – 15,4% 
2010 – 17,6% 

22,0% Andmed pole veel 
avaldatud 

17,2% 

Naised: 
2007 – 22,0% 
2008 – 21,6% 
2009 – 16,2% 
2010 – 17,4% 

18,0% Andmed pole veel 
avaldatud 

20,0% 
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Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2011. aasta andmed ei ole veel avaldatud, kuna tulenevalt uuringu metoodikast kogutakse 
andmeid tagasiulatuvalt, st 2011. aasta andmeid kogutakse 2012. aastal. Suhtelise vaesuse 
määra näitaja puhul tuleb arvestada, et 2009. aastal sissetulekud vähenesid, mistõttu 
vähenes ka suhtelise vaesuse piir ja sissetulekute ebavõrdsus. 2010. aastal, majanduse ja 
tööhõive paranedes ning sissetulekute kasvades kasvas ka suhteline vaesus (ehk 
sissetulekute erinevused suurenesid). Mõju avaldab ka pikaajaline töötus. Kui hõivest tulu 
saajate arv kasvab, palgad suurenevad, kuid samas näiteks pikaajaline töötus püsib kõrgel, 
siis võib eeldada, et 2011. aastal suhtelise vaesuse määr ei vähenenud, vaid jäi 2010. aasta 
tasemele või selle lähedale ning ei tõuse prognoositud sihttasemini. Olemasolevad meetmed 
aitavad ära hoida suhtelise vaesuse määra suurema kasvu. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eeldatavasti eesmärk saavutatakse. 2011. aasta tegelik tööhõive määra kasv ületas 
kavandatud saavutustaseme oluliselt, mis tähendab, et inimeste majanduslik toimetulek on 
võrreldes 2010. aastaga paranenud ning sellest tulenevalt vähenevad kulutused nt 
toimetulekutoetuse maksmisele. Kuigi andmed pole veel avaldatud, jääb 2011. aastal 
suhtelise vaesuse määr tõenäoliselt 2010. aasta tasemele või selle lähedale ega tõuse 
prognoositud 19%-ni. Inimeste majandusliku toimetuleku tagamisel on majanduskriisi perioodil 
suurenenud sotsiaalsete siirete roll. Suhtelise vaesuse näitajad enne ja pärast siirdeid 
näitavad, et sotsiaalsed siirded on aidanud ära hoida suhtelise vaesuse määra suurema 
kasvu. 
 
Inimeste sotsiaalse toimetuleku ja arengu tagamine 
 
15–64-aastaste hõiveseisund soo ja pikaajalisest haigusest tingitud töövõime piiratuse 
järgi (tööhõive määr), % 

Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase  

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2006 – 32,6% 
2008 – 33,3% 
2009 – 30,7% 

2010 – uuringut läbi 
ei viidud 

30,0% 29,1% 33% 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2010. aasta kohta Statistikaamet näitajaid ei avalda, kuna tervise ja tööhõive uuringumoodulit 
läbi ei viidud. 2011. aastal jäi näitaja isegi 2009. aasta tasemele pisut alla ehk pikaajalisest 
haigusest tingitud töövõime piirangutega isikute hõivemäär oli enam kui kaks korda madalam 
kui Eesti üldine vastav näitaja. Edaspidi seda indikaatorit Sotsiaalministeeriumi 
strateegiadokumentides ei kasutata. Kuna puudega inimeste sihtgruppi määratleb just kehtiva 
puude raskusastme olemasolu, asendati varasemalt olnud näitaja Sotsiaalkindlustusameti 
registris oleva kehtiva puude raskusastmega inimeste hõive määra näitajaga, mis võimaldab 
saada andmeid konkreetselt puudega inimeste olukorra kohta. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärgiks oli seatud vältida pikaajalistest terviseprobleemidest tulenevate 
töövõimepiirangutega inimeste hõivemäära languse kiiremat tempot majanduskriisi mõjul, 
võrreldes Eesti vastava üldise keskmise näitaja languse tempoga. Kuigi 2009. aasta oli Eestis 
tööandjatele väga raske aasta ning majandussurutise tõttu langes 15–64-aastaste tööhõive 
määr 2008. aastaga võrreldes 6,3 protsendipunkti võrra ehk 9,1%, on oluline, et samaealiste 
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pikaajalisest haigusest tingitud töövõime piiratusega isikute hõivemäära langus ei olnud 
kiirem, vaid jäi 7,8% piirimaile (langes 2,6 protsendipunkti võrra). Samas kui 2011. aastal 
toimus prognoositust oluliselt kiirem üldine tööhõive kasv, jätkas pikaajalisest haigusest 
tingitud töövõime piirangutega isikute hõivemäär langust, jäädes üle kahe korra madalamaks 
Eesti üldisest vastavast näitajast. Samas on positiivseks teguriks languse kasvutempo oluline 
aeglustumine aastatel 2010 ja 2011 võrreldes 2009. aasta languse kasvutempoga. 
 
Laste ja perede heaolu toetamine 
 
 Suhtelise vaesuse määr 0–17-aastaste laste seas, % 

Allikas: Eurostat*; Statistikaamet, Eesti sotsiaaluuring 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase  

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2007 – 17,1% 
2008 – 20,6% 
2009 – 17,3% 

  2010 – 19,5%* 

22,0% Andmed pole veel 
avaldatud 

18% 

*Eurostatis ei ole 2010. a andmed veel avaldatud, küll aga ESA andmebaasis 
 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2011. aasta andmeid ei ole veel avaldatud, kuna tulenevalt uuringu metoodikast kogutakse 
andmeid tagasiulatuvalt, st 2011. aasta andmed kogutakse 2012. aastal. Suhtelise vaesuse 
määra näitaja puhul tuleb arvestada, et 2009. aastal leibkondade sissetulekud vähenesid, 
mistõttu vähenes ka suhtelise vaesuse piir ja sissetulekute ebavõrdsus, sh vähenes laste 
suhtelise vaesuse määr. 2010. aastal, majanduse ja tööhõive paranedes ning sissetulekute 
kasvades kasvas ka suhteline vaesus (ehk sissetulekute erinevused suurenesid), sh laste 
suhtelise vaesuse määr. Laste suhtelise vaesuse näitajatele avaldab mõju vanemate tööhõive 
staatus, sh pikaajaline töötus. Võib eeldada, et ka 2011. aastal laste suhtelise vaesuse määr 
ei vähenenud, vaid jäi 2010. aasta tasemele või selle lähedale. Olemasolevad meetmed, sh 
peretoetused, aitavad ära hoida suhtelise vaesuse määra suurema kasvu. Seega, tuginedes 
varasemate aastate näitajatele, võime eeldada, et laste suhteline vaesus jääb allapoole 
prognoositud 2011. aasta sihttaset. 

 
 Lastele ja peredele tehtavate sotsiaalkaitse kulutuste osakaal SKP-s, % 

Allikas: Eurostat  

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase  

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2007 – 1,4% 
2008 – 1,8% 
2009 – 2,3% 

 2010 – andmed pole 
veel avaldatud 

1,8% Andmed pole veel 
avaldatud 

2% 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Eurostat ei ole 2010. ja 2011. aasta andmeid veel avaldanud (andmete avaldamise viiteaeg 
on ca 18 kuud). 2009. aastal kasvas lastele ja peredele tehtavate sotsiaalse kaitse kulutuste 
osakaal SKP-st oluliselt. Kulutuste osakaalu suurenemisele SKP-st avaldas olulist mõju SKP 
vähenemine võrreldes eelmiste aastatega, kuid ka vanemahüvitise kulutuste suurenemine. 
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2010. aastal SKP taas suurenes, mistõttu võib eeldada, et lastele ja peredele tehtavate 
sotsiaalse kaitse kulude osakaal SKP-s võib väheneda võrreldes 2009. aastaga. 
 
Summaarne sündimuskordaja 

Allikas: Statistikaamet 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase  

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2007 – 1,64 
2008 – 1,66 
2009 – 1,63 
2010 – 1,64 

1,66 Andmed pole veel 
avaldatud 

1,7 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Statistikaameti esialgsete sündide andmete põhjal vähenes 2011. aastal elussündide arv, 
millest tulenevalt võib eeldada, et ka summaarne sündimuskordaja väheneb ning võib jääda 
2006. aasta tasemele, mis oli 1,55. Seega võib esialgsete andmete põhjal eeldada, et 2011. 
aasta sihttaset ei saavutata. Järgnevateks aastateks nähakse Eurostati 2011. aasta alguses 
avaldatud prognoosides summaarse sündimuskordaja jäämist Eestis 1,63–1,64 tasemele.  
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Kuna eesmärgi kolmest indikaatorist pole ühegi kohta veel 2011. aasta andmeid laekunud, ei 
ole eesmärgi saavutamisele praegu võimalik hinnangut anda. Olemasolevatele andmetele 
tuginevalt võib öelda, et sotsiaalsed siirded, sh peretoetused, on aidanud ära hoida laste 
suhtelise vaesuse määra suurema kasvu. Seetõttu on oluline, et Eestis kehtib universaalne 
peretoetuste süsteem, mille põhimõtteid ei muudetud ka majanduskriisist tulenevate 
eelarvekärbete ajal. Universaalsed peretoetused on oma loomult ennetuslikud, mistõttu 
aitavad kaasa kindlustunde loomisele sissetuleku suhtes ja on eriti olulised pere toimetuleku 
halvenedes. 2011. aastal valminud laste ja perede arengukava 2012–2020 kokkuvõtvaks 
ülesandeks on tagada laste ja perede heaolu suurendamine ning elukvaliteedi tõstmine, 
suurendades seeläbi laste sünde. 
 
 
Inimestevahelise hoolimise, võrdsete võimaluste ja soolise võrdõiguslikkuse 
edendamine 
 
Naiste ja meeste keskmiste tunnipalkade vahe (palgalõhe), % 

Allikas: Eurostat  

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase  

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2007 – 30,9% 
2008 – 27.6% 

27,3% Andmed pole veel 
avaldatud 

28% 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2011. aasta kohta ei ole andmed laekunud, viimased olemasolevad andmed on 2008. aasta 
kohta. Soolise palgalõhe uuringu1 andmetel on palgalõhe olnud aastatel 1993–2009 
protsüklilise iseloomuga, st majanduslanguse perioodel on vähenenud ka palgalõhe ning 

                                                 
1 Anspal, S., Kraut, L. ja Rõõm, T. (2010). Sooline palgalõhe Eestis: empiiriline analüüs. Eesti 
Rakendusuuringute Keskus CENTAR, Poliitikauuringute Keskus PRAXIS. 
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majanduse edenedes on meeste ja naiste palkade erinevus suurenenud. Sellest lähtuvalt on 
oodatav, et perioodil 2008–2010 palgalõhe Eestis vähenes (mida juba kinnitab 2007. ja 2008. 
aasta indikaatori väärtuste võrdlus), kuid tõenäoliselt alates 2011. aastast on oodata taas 
palgalõhe suurenemist. Juba mõnda aega on problemaatiline olnud ajakohase sooliselt 
eristatava palgastatistika kättesaadavus. Seoses sellega alustas Sotsiaalministeerium 2011. 
aastal Norra finantsmehhanismist rahastada planeeritava koostööprojekti ettevalmistamist 
Statistikaametiga (programmi positiivse rahastamisotsuse korral peaks projekt algama 2012. 
aasta teises pooles). 
 
 Suitsiidide suremuskordaja 100 000 elaniku kohta 

Allikas: Statistikaamet 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase  

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2007 – 18,9 
2008 – 18,1 
2009 – 20,1 
2010 – 16,5 

15,5 Andmed avaldatakse 
juunis 2012 

13,8 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Majanduskriisi tulemusena 2009. aastal tõusnud suitsiidide suremuskordaja langes 2010. 
aastal. Kuna majanduskriis kestab, võivad arengud selle näitaja osas 2011. aastal olla 
mõlemas suunas.  
 
Naiste ja meeste keskmise oodatava eluea vahe sünnihetkel, aastat 

Allikas: Statistikaamet  

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase  

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase  
2014. aasta lõpuks 

2007 – 11,6 aastat 
2008 – 10,6 aastat 
2009 – 10,2 aastat 

   2010 – 9,9 aastat 

9,4 aastat Andmed avaldatakse  
septembris 2012 

9,5 aastat 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Esmakordselt aastakümnete järel oli naiste ja meeste eluea vahe 2010. aastal väiksem kui 10 
aastat, seda peamiselt meeste vigastussurmade arvu vähenemise tõttu. 2011. aasta tegelik 
saavutustase ei ole veel teada. Loodame, et see jääb ka nüüd väiksemaks kui 10 aastat, kuid 
kindel see pole, kuna teatud tüüpi vigastussurmade arv on 2011. aastal taas suurenenud. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Kuna eesmärgi kolmest indikaatorist pole ühegi kohta veel 2011. aasta andmeid laekunud, ei 
ole eesmärgi saavutamisele praegu võimalik hinnangut anda. Hinnangutes saab tugineda 
prognoosidele, mille juures tuleb omakorda jälgida majanduskriisi mõjusid, millega on 
eesmärgi indikaatorid tihedalt seotud.  
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Inimeste pika ja kvaliteetse elu tagamine 
 
Keskmine oodatav eluiga (mehed ja naised eraldi), aastat 

Allikas: Statistikaamet 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase 
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase 

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase 
2014. aasta lõpuks 

Mehed: 
2007 – 67,13 
2008 – 68,59 
2009 – 69,84 
2010 – 70,62 

70,4 Andmed avaldatakse 
septembris 2012 

72,2 

Naised: 
2007 – 78,73 
2008 – 79,23 
2009 – 80,07 
2010 – 80,52 

79,8 Andmed avaldatakse 
septembris 2012 

81,2 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
Loodetavasti suudame hoida vähemalt 2010. aasta taset ja indikaatori täita, kuna surmade 
koguarv on vähenenud. 
 
Tervena (piiranguteta) elatud eluiga sünnimomendil (mehed ja naised eraldi), aastat 

Allikas: Statistikaamet 

Indikaatori 
algtasemed 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase 
2011. aasta lõpuks 

Indikaatori tegelik 
saavutustase 

2011. aasta lõpuks 

Indikaatori 
kavandatud 

saavutustase 
2014. aasta lõpuks 

Mehed: 
2007 – 49,6 
2008 – 52,9 
2009 – 54,8 
2010 – 54,1 

53,9 Andmed avaldatakse 
juunis 2012 

55,9 

Naised: 
2007 – 54,7 
2008 – 57,3 
2009 – 59 
2010 – 58 

59,5 Andmed avaldatakse 
juunis 2012 

61,2 

 
Selgitused 2011. aasta oodatud ja tegeliku indikaatori saavutustaseme erinevuse kohta 
2011. aasta näitajat ei oska prognoosida, kuna 2010. aastal tervena elatud eluiga langes. 
Kuna majanduskriisi mõju tervisele võib hakata avalduma teatud ajanihkega, ei saa 
üheaastase allapoole trendi korral veel järeldusi teha, kas tegemist on stabiliseerumise, 
ajutise seisaku või trendi pöördumisega. 
 
Selgitused eesmärgi saavutamise kohta 
Eesmärk on valdavas osas saavutatud. Kuigi 2011. aasta tervisenäitajad tulevad viivitusega, 
on juba 2010. aasta lõpu seisuga indikaatori 2011. aastaks kavandatud saavutustasemed 
valdavalt käes. Pikk ja kvaliteetne elu on üks Eesti rahva tervise arengukava 2009–2020 
peamisi indikaatoreid, mille tõusutrend on väga positiivne.  
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Olulised tegevused ja nende vahetud tulemused 
 
Meede 1.1. Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suuren damine 

Võimalikult kõrge tööhõive saavutamine ning mitteaktiivsuse ennetamine 
 
Koostöös Töötukassaga töötati välja VV määrus „Tööhõiveprogramm 2012–2013“ 
(tööturuteenuste ja -toetuste seaduse § 41 alusel), mis jõustus 01.01.2012. 
Tööhõiveprogrammis jätkatakse Euroopa Sotsiaalfondist rahastatud programmiga 
„Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007–2013“ lisandunud uute teenuste, mille 
katsetamine andis häid tulemusi, osutamist. Muudeti teenuste osutamise tingimusi ning 
laiendati tööturuteenuste ja -toetuste saajate ringi. 
 
Kuna pikaajaline töötus ja noorte tööpuudus suurenes, rakendati 2011. aastal suuremal 
määral erinevaid koolitusmeetmeid. Koolituskaarti laiendati seniselt eriala täiendusõppelt ka 
eriala ümberõppele. Jätkati tööpraktika ja ettevõtluse alustamise toetuse tervikpaketi 
rakendamist. Palgatoetust hakati andma nendele tööandjatele, kes võtavad tööle pikaajalise 
töötu, s.o vähemalt 12 kuud töötuna arvel oleva isiku (senise 6 kuu asemel). Noore töötu saab 
palgatoetusega rakendada, kui ta on töötuna arvel olnud 6 kuud senise 3 kuu asemel. 
Pikaajalistele ja puudega töötutele, kellel on vaja rohkem abi tööle saamisel, osutati toetatud 
töölerakendamise teenust (põhjalikum individuaalne nõustamine, sh tööandja nõustamine 
ning kontakti säilitamine tööandjaga teatud aja jooksul pärast töötu tööle rakendumist). 
Täiskoormusega õppes õppivatele puudega töötutele laiendati puudega inimeste teenuseid. 
Jätkati erinevat liiki nõustamise ja tööklubide teenusega. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatava 
meetme „Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine“ raames suunati tegevused eeskätt 
erialahariduseta noorte töötute eriala omandamisele ja pikaajaliselt töötute abistamisele.  
 
Töötukassa piirkondlike osakondade juures avatud karjääritubades Harjumaal (Tondil, 
Tõnismäel ja Tähesajus), Pärnumaal, Viljandimaal, Saaremaal, Raplamaal, Järvamaal, 
Hiiumaal, Läänemaal, Ida-Virumaal (Narvas ja Jõhvis), Lääne-Virumaal, Tartumaal, 
Valgamaal ja Võrumaal said kõik soovijad (sh töötavad inimesed) infot tööotsimise kohta ning 
nõu ja tuge tööalaste valikute tegemisel. Tööhõiveprogrammiga lisandus uus kõigile 
soovijatele avatud karjääriinfo vahendamise teenus.  
 
Sotsiaalseadustiku kodifitseerimise raames on 2011. aasta lõpu seisuga töö eriosa 
kontseptsiooni koostamiseks läbi viidud kohtumised osapooltega ning alustatud 
kontseptsiooni kirjutamist. Osapooltega kohtumistel sõnastati ümber tööturgu ja 
töötuskindlustust puudutavad eesmärgid ja põhimõtted, vaadati üle tööturuteenuste ja -
toetuste ning töötuskindlustusega seotud isikute ring, sõnastati peamised probleemid ning 
pakuti välja lahendusalternatiivid. Töö eriosa kontseptsioon valmib 2012. aasta kolmandas 
kvartalis, mille järel alustatakse seaduseelnõu ettevalmistamist. Sisendina sotsiaalseadustiku 
töö eriosa koostamisse valmib 2012. aasta I kvartalis asendussissetulekute uuring, mille 
tööversiooni esitas hanke võitnud Poliitikauuringute Keskus Praxis 2011. aasta lõpus. 
 

Tööjõu mobiilsuse edendamine ning parem rakendamine 
 
Tehti „Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring“, mille tulemused on sisendiks tööjõu mobiilsuse 
arendamise meetmete kavandamisele ja väljatöötamisele. Uuringu tulemused on 
kättesaadavad http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/toovaldkond.html.  
 

Töötukassa kõrge haldussuutlikkus tööturumeetmete rakendamisel 
 
Paranenud on töövahendusteenus, avatud on töövahendusportaal, üle on mindud uuele 
infosüsteemile. Töötute pöördumine Töötukassasse muudeti paindlikumaks, tõhustati töötute 
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nõustamist ja abistamist. Tööturuteenuste ja -toetuste seaduse (TTTS) muudatuste eesmärk 
oli tõsta töötute tööotsimise aktiivsust, et kiirendada töö leidmist, ennetada pikaajalise töötuse 
teket ning võimaldada töötutel paremini keskenduda tööotsingutele, muutes pöördumise Eesti 
Töötukassasse paindlikumaks. Muudeti tööotsimiskava sisu ja koostamise korda, lisati töötu 
kohustused ning suurendati võimalusi asendada Töötukassasse vastuvõtule tulemine 
sidevahendi teel pöördumisega . 

Meetme 1.1 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Hilinenud või ellu viimata jäänud tegevusi tulenevalt 2011. aasta tegevuskavast ei ole. 
 

Meede 1.2. Tööelu kvaliteedi parandamine 

Töökeskkonna muutmine töötaja tervist hoidvaks 
 
2011. aastal tehti töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (TTOS) reformimiseks järgmised 
töökeskkonna uuringud: „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjatele kaasneva 
probleemid“ ning „Töötervishoiu ja tööohutuse seadusega tööandjatele kaasnevad kulud“. 
Uuringute tulemusi võetakse arvesse uue TTOS poliitikamuudatuste kavandamisel. 2011. 
aastal valminud TTOS õigusliku ekspertiisi tulemuste analüüsimise ning sotsiaalpartneritega 
konsulteerimisega poliitikamuudatuste ettevalmistamiseks (TTOS uus kontseptsioon), 
arvestades uusi töövorme, töökeskkonna ohutegureid ja võimalikult madalat halduskoormuse 
taset, alustatakse 2012. aastal.  
Ohutu tööelu tarkvara (uue nimetusega Tööbik) edasiarendamiseks ja tööelu portaali 
loomiseks koostati 2011. aastal mõlemale infosüsteemile visioonid, tehnilised analüüsid ja 
visuaalsed identiteedid. Infosüsteemide arenduse hange lükkus täiendava tehnilise analüüsi 
hanke vajaduse tõttu edasi 2012. aastasse.  
Töökeskkonnaalastest juhendmaterjalidest töötati välja ja levitati 2011. aastal nii eesti kui ka 
vene keeles „Kristallilise ränidioksiidi ja seda sisaldavate toodete nõuetekohane käitlemine“, 
„Madala riskiga asbestitööde meetodid lammutus-, renoveerimis- ja hooldustööde 
tegemiseks“, „Töötervishoiu ja tööohutusega seotud kulutuste maksustamine“ ning vene 
keelde tõlgiti juhend „Töökeskkonna füüsikaliste ohutegurite parameetrite mõõtmine“; 
kättesaadavad http://www.sm.ee/tegevus/too-ja-toimetulek/tookeskkond.html. 
 

Töösuhte selguse ja turvalise paindlikkuse ning  töösuhte poolte tööeluga rahulolu 
suurendamine 
 
Seoses töölepingu seaduse jõustumisega korraldatakse koolitusi ja koostatakse 
teavitusmaterjale, et kujundada parimaid praktikaid. 2011. aastal täiendati töölepingu seaduse 
käsiraamatut, mis selgitab näidete ja kommentaaride abi seaduses sätestatut. Käsiraamat on 
kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel http://www.sm.ee/tegevus/too-ja-
toimetulek/toolepingu-seadus.html. 2012. aastal on plaanis käsiraamat ka trükitud kujul välja 
anda. 
 
Kaitstud paindlikkuse põhimõtete edendamiseks meretöösuhetes tegeldi Eesti õigustiku 
vastavusse viimisega Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö konventsiooni ja 
kalandustöö konventsiooni nr 188 nõuetega, et Eesti oleks valmis nimetatud konventsioonide 
ratifitseerimiseks (eelkõige mereteenistuse seaduse eelnõu ettevalmistamine). Eelnõu, mis 
nimetatud konventsioonid üle võtab, on 2011. aasta lõpuks sisuliselt valmis, kuid 
sotsiaalpartnerite eriarvamuste tõttu on vaja täiendavat aega vaidlusaluste küsimuste 
arutamiseks ja analüüsimiseks. 
 
Kollektiivsete töösuhete reformi kontseptsiooni ettevalmistamiseks analüüsiti kollektiivsete 
töösuhete uuringuga nii kollektiivsete töösuhete hetkeolukorda, praktikaid kui osapoolte 
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arvamusi, tähelepanekuid kollektiivsete töösuhete ning valdkonna regulatsiooni toimimise 
kohta. Uuringu tulemuste avalikustamine ja tutvustamine partneritele toimus 06.10.2011, 
kokkuvõtlik toimetis valmis 2012. aasta mais.  
 
Kollektiivlepingute andmekogu (KLAK) rakendamine toimus tõrgeteta, alustati tööd 
andmekogu statistika osa arendamiseks. Eelkõige on infosüsteem loodud kasutamiseks 
kollektiivlepinguid sõlmivatele osapooltele (ettevõtted, ametiühingud, töötajate usaldusisikud), 
kuid on kasutamiseks avatud kõigile huvitatutele. KLAKi andmete statistilise analüüsi põhjal 
valmib toimetis hilinemisega 2012. aasta II kvartalis. 
 
Valmistati ette eelnõu ja seletuskiri ning konsulteeriti partneritega Vabariigi Valitsuse määruse 
„Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord“ muutmiseks. Määruse muudatused võeti 
vastu 06.10.2011 ning määrus jõustus 01.01.2012. 
 
Valmistati ette eelnõu ja seletuskiri, mis viis Eesti õiguse kooskõlla Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu direktiiviga 2008/104/EÜ renditöö kohta ning nõukogu direktiiviga 2010/18/EL 
vanemapuhkuse kohta. Seaduse muudatused jõustuvad 20.02.2012. 
 
Riikliku lepitaja tegevuse tulemusena on suudetud säilitada vabariigis töörahu. 
 

Tööinspektsiooni haldussuutlikkuse tõstmine 
 
Töötajate kompetentsuse tase  on tõusnud, rakendunud on e-inspektsioon. Töövaidluste 
menetluskiirus on suurenenud – kui 2010. aasta lõpus suudeti avaldusi menetleda keskmiselt 
52 päeva jooksul, siis 2011. aastal keskmiselt 39 päevaga. 
 

Meetme 1.2 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Ohutu tööelu tarkvara (OTT) edasiarendamiseks ja tööelu portaali loomiseks plaaniti 2011. 
aastal läbi viia visiooni ja arenduse hanked, kuid selgus, et vajame edasiarendustele 
põhjalikumat arenduseelset tehnilist analüüsi, mistõttu toimus 2011. aastal lisaks visiooni 
väljatöötamisele ka mõlema infosüsteemi tehnilise analüüsi hange ning arendushange lükkus 
2012. aastasse. Portaali ja ohutu tööelu tarkvara visioon ja tehniline analüüs valmisid 2011. 
aastal, visuaalsed identiteedid 2012. a jaanuaris. Tööelu portaali tehniline lahendus valmib 
01.06.2012 ning ohutu tööelu tarkvara tehniline lahendus 20.12.2012. 2011. aastal loodi 
tööelu portaali arendusgrupp, kuhu kuuluvad SoM, TI, TA ja TAI esindajad. Koostöös 
partneritega valmistatakse ette portaali sisumaterjale (töösuhete, töökeskkonna ja 36 
tegevusvaldkonna teemalehtede planeerimine ja sisustamine), tegevuse uus tähtaeg on 
30.05.2012. 
 
2011. aastal ei õnnestunud käivitada töökeskkonna kolmepoolset nõukoda, kuigi TTOS 
õigusliku analüüsi tulemused osutasid selle organi vajadusele. 2012. aastal alustatakse uusi 
kolmepoolseid konsultatsioone, et leida kõiki osapooli rahuldav Töökeskkonna Nõukoja 
töövorm, millest reaalselt ühiskonnale kasu oleks. 
 
Valdkonnapõhiste töötervishoiu ja tööohutuse juhendite (Taani Tööinspektsiooni materjalid) 
lõplik eestindamine ja levitamine-tutvustamine lükkub 2012. aastasse, kuna nende maht on 
väga suur ja levitamine seostub tööelu portaali valmimisega. 2012. aastasse lükkub ka 
renditööjuhendi lõplik formuleerimine ja avaldamine. 
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Meede 1.3. Sotsiaalkindlustusskeemidega hõlmatud in imestele adekvaatse sissetuleku 
tagamine  

Euroopa sotsiaalkindlustuskoodeksi (ETS nr 48) miinimumstandardi tagamine 
 
Tööõnnetuste või kutsehaigustega tekitatud kahju hüvitised kooskõlas tsiviilkoodeksi §-dega 
470–473 määrati ja kanti üle õigeaegselt: 2011. aastal oli aastane kogusumma 6569,9 tuhat 
eurot, 31.12.2011 seisuga sai hüvitist 1642 isikut (2010. aastal oli kogusumma 3013,3 tuhat 
eurot, saajaid 2525 isikut). Ohvriabi hüvitised määrati ja maksti välja õigeaegselt: hüvitised 
kuriteoohvritele 2011. aastal kokku 204,6 tuhat eurot, saajaid 31.12.2011 seisuga 314 (2010. 
aastal kogusumma 174,6 tuhat eurot, saajaid 266) ning ohvriabi teenuse kulud kokku 35,5 
tuhat eurot, saajaid 31.12.2011 seisuga 229 isikut (2010. aastal kogusumma 22,9 tuhat eurot, 
saajaid 163). Represseeritutele või nendega võrdsustatud isikutele tervise taastamise 
toetused maksti välja vastavalt kehtivale seadusele: 2011. aastal oli aastane kogusumma 
2075,0 tuhat eurot, aasta lõpu seisuga oli saajaid 12 029 (2010. aastal 2096,1 tuhat eurot, 
saajaid 12 090). Matusetoetustega kaeti kohalike omavalitsuste kulud omasteta ja tundmatute 
isikute matmisel: 2011. aasta kulud kokku 87,2 tuhat eurot, saajaid 455 isikut (2010. aastal 
100,6 tuhat eurot, saajaid 526).  
 
Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi (SKAIS) eurole üleminek toimus tõrgeteta. 
 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide 
koordineerimise kohta (EMPs ja Šveitsis kohaldatav tekst), rakendati edukalt. Kahepoolsete 
sotsiaalkindlustuslepingute rakendamine kindlustuskaitse tagamiseks Kanada, Läti, Leedu, 
Soome, Ukraina ja Venemaaga oli edukas. Uued lepingud sõlmiti Ukraina ja Venemaaga. 
Lisaks Venemaale peeti 2011. aastal läbirääkimisi uute lepingute sõlmimiseks veel ka 
Aserbaidžaani (toimus läbirääkimiste 1. voor), Austraalia (toimus läbirääkimiste 1. voor) ja 
Moldovaga (toimusid läbirääkimiste 2. ja 3. voor). 2011. aastal allkirjastati 
sotsiaalkindlustusleping Moldovaga, ratifitseerimise seaduse eelnõu on kooskõlastamisel.  

 

Pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse tagamine 
 
Riiklikud pensionid ning mittesotsiaalmaksu tuludest makstavad pensionid, pensionilisad ja 
suurendused määrati ja maksti välja õigel ajal, et parandada pensionäride võimet toime tulla 
majanduslike ja sotsiaalsete riskidega. Valitsussektori töötajate pensionid ja nende 
suurendused määrati ning maksti välja õigel ajal. Kokku maksti riiklike pensionidena 2011. 
aastal välja 1 301 516,8 tuhat eurot, 31.12.2011 seisuga sai riiklikku pensioni 406 032 isikut 
(2010. aasta kogusumma 1 286 778,7 tuhat eurot, saajaid 31.12.2010 seisuga 398 029 isikut).  
 
Soodustingimustel vanaduspensionide, väljateenitud aastate pensionide ja eripensioneid 
kehtestavate seaduste muutmiseks esitati Riigikokku eripensioneid puudutav Riigikontrolli 
seaduse ja õiguskantsleri seaduse muutmise seaduse eelnõu.  
 

Meetme 1.3 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Hilinenud või ellu viimata jäänud tegevusi tulenevalt 2011. aasta tegevuskavast ei ole. 
Vabariigi Valitsuse 2011–2015 tegevusprogrammist tulenevalt algatati riikliku 
pensionikindlustuse seaduse ja kogumispensionide seaduse muutmise seaduse muudatused, 
mille eesmärk on vanemapensioni kehtestamine. Eelnõu kooskõlastamine teiste 
ministeeriumidega võttis täiendavate küsimuste tõttu plaanitust rohkem aega, mistõttu tegevus 
hilines VV tegevusprogrammi täitmise mõttes. 
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Meede 2.1. Hoolekandeteenuste vajadustepõhise kätte saadavuse ja jätkusuutlikkuse 
tagamine 

Hoolekandeteenuste (sh eluasemeteenuse) arendamine ja rakendamine eakatele, puudega 
inimestele ja teistele sihtgruppidele 
 
2011. aasta lõpus koostati ning avaldati veebis eesti- ja venekeelsed soovituslikud 
sotsiaalhoolekandeteenuste juhised (kokku 12 teenusejuhist); kättesaadavad 
http://www.sm.ee/tegevus/sotsiaalhoolekanne/kohalike-omavalitsuste-sotsiaalteenuste-
soovituslikud-juhised.html. Juhiste eesmärk on kirjeldada soovituslikke nõudeid, millest 
teenuste osutamisel lähtuda. Juhised võimaldavad teenuseosutajatel ja tarbijatel või nende 
lähedastel mõista teenuse sisu, kujundada ja hinnata ootuseid teenusele ning teada oma 
õigusi ja võimalusi teenuse kasutamisel. 
 
STARi arendamisel keskenduti 2011. aastal kasutajamugavuse tõstmisele, täiendavate 
kontrollide lisamisele ja kriitilisemate lisavõimaluste loomisele (olulisemad sealhulgas 
süsteemsed väljavõtud – nimekirjad erinevate tunnuste alusel; arveldusmooduli täiendamine 
ja parandusvõimaluste loomine; toimingute ja dokumentide klassifitseerimine; nn perepildi 
lisamine).  
 
Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine kulgeb plaanipäraselt. Alustatud on ettevalmistusi 
kuue praeguse erihooldekodu reorganiseerimiseks. Erivajadustega inimestele suunatud 
tegevusjuhendajate koolitustel on osalenud 97 inimest. Tagati vajalikud rahalised vahendid 
enne 1. jaanuari 1993. a hoolekandeasutusse asunute hooldamiseks üldhooldekodudes. 
 
2011. aastal lõppes programmi „Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed 2010–2011“ 
elluviimine. Nimetatud programmi raames pakuti nõustamist Astangu Puudealase Teabe ja 
Abivahendite Keskuses ning töölesaamist toetavaid rehabilitatsiooniprogramme. 
Rehabilitatsiooniteenuse kvaliteedijuhtimissüsteemi EQUASS katsetati seitsmes asutuses 
ning kuus asutust said sertifikaadi. Valmis tegevusjuhendajate käsiraamat ja abimaterjal 
omastehooldajatele. Erivajadustega inimestele ja nende peredele osutati nõustamisteenuseid 
Lõuna-Eestis ja Ida-Virumaal. Asenduskodust ja perest hooldamiselt lahkuvatele noortele 
pakuti tugiisikuteenust. Tervise Arengu Instituut koolitas koduhooldustöötajaid, 
hooldusabitöötajaid ja psüühiliste erivajadustega inimeste tegevusjuhendajaid. Samuti viidi 
läbi STARi juhtumikorraldajate koolitusi. Abivahendi tehniku koolitustel osalesid füsio- või 
tegevusterapeudid ja abivahendeid müüvate ettevõtete spetsialistid. Viidi läbi avatud 
taotlusvoorud lapsehoiuteenuse ja tugiisikuteenuse pakkumiseks ning nendega seotud 
kulutuste hüvitamiseks. 
 
Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskuse reorganiseerimise ettevalmistamise raames 
kiideti heaks keskuse reorganiseerimise lähteülesanne. Lähteülesandest tulenevalt alustati 
2011. aastal halduslepinguga teenuse ostmise õigusliku keskkonna loomist. 2011. aastal 
esitati 67 varjupaigataotlust (2010. a 33). Vastuvõtukeskuse täituvus oli kriitiline III kvartalis, 
mil olemasolevast 35 kohast oli täidetud 34. IV kvartalis viibis keskuses korraga 10–15 
taotlejat ning aasta lõpu seisuga oli vastuvõtukeskuses 12 inimest. Vastuvõtukeskuses viibis 
kaks rahvusvahelise kaitse saanud inimest. 
 
2011. aastal anti kahe taotlusvooru tulemusena KOVide sotsiaaltöötajate kasutusse 50 
elektriautot ning paigaldati nende KOVide juurde laadijad. 
 

Vajadustepõhise sotsiaalabi rakendamine 
 
Kohalikele omavalitsustele tagati vajalikud vahendid toimetulekutoetuse väljamaksmiseks 
sotsiaalabi vajavatele isikutele. Aasta jooksul eraldati KOVidele toimetulekutoetuse vahendeid 
kokku 26,3 mln eurot (2010. a 19,9 milj eurot), tegelik kulu toimetulekutoetuse maksmiseks oli 
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23,8 milj eurot (2010. a 20,4 milj eurot). Aasta jooksul rahuldati 162 000 taotlust (2010. a 
165 119, 2009. a 106 819 ja 2008. a 59 587 taotlust) ning keskmine toetuse suurus oli 146,97 
eurot (2010. a 124 eurot, 2009. a 110 eurot, 2008. a 99 eurot). 
 
Valmis uuringu „Toimetulekutoetuse kasutamine ja mõjud leibkonna vaesusele 2005–2010“ 
raport; kättesaadav http://www.sm.ee/meie/uuringud-ja-analuusid/sotsiaalvaldkond.html. 

 

Meetme 2.1 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Haraka Kodu teenuse osutamise algus intellekti- ja liitpuudega noortele lükkub edasi 
probleemide tõttu finantseerimisel. 
 
Meede 3.1. Lapse õiguste tagamine 

Lastega kaubitsemise vastaste tegevuste elluviimine 
 
Osaleti Läänemeremaade riikide riskilasteteemalises koostöövõrgustikus, täideti saatjata ja 
kaubitsetud laste kontaktpunkti funktsioone. Saatjata ja kaubitsetud lapsed said vajalikku abi, 
korraldati nende esindamine ja majutus. Osaleti IOM Eesti esinduse juhitud projektis, mille 
raames valmis hetkeolukorra kaardistus „Saatjata laste ja vanematest lahutatud 
varjupaigataotlejate vastuvõtt Eestis“.  
 

Lastele suunatud hoolekandeteenuste arendamine 
 
Vanemliku hoolitsuseta lastele tagati asenduskoduteenuse osutamine ning asenduskodudes 
kvalifitseeritud töötajate olemasolu perevanemate koolitamise kaudu.  
 
Asenduskoduteenust pakkuvate asutuste kasvatusalatöötajate koolitustel osales 72 inimest. 
Lapsendajaperedele vajaliku tugisüsteemi loomiseks valmis lapsendamise eelsete ja järgsete 
teenuste kontseptsioon. Rahvusvahelise lapsendamise juhtumid on korraldatud, ette 
valmistati vajalik dokumentatsioon ning osaleti kohtuistungitel. Rahvusvahelise lapsendamise 
üksikküsimustes suheldi Välisministeeriumi, USA saatkonna ning kohtu ja maavalitsuste 
esindajatega. 
 
Asenduskodu kasvatusala töötajate ja perevanemate koolitust on korraldanud Tervise Arengu 
Instituut ja lapsendajate PRIDE koolitusi MTÜ Oma Pere. Projekti „Kasuperede koolitamine 
PRIDE programmi alusel“ rahastamise tulemusena viidi läbi PRIDE metoodika alusel neli 
põhikoolitust, millest võttis osa kokku 45 kasuvanemat. PRIDE programmi alusel 
hooldusperede koolitustel osales 112 inimest.  
 

Lapse õiguste tagamise strateegia elluviimine 
 
20. oktoobril 2011 kinnitas Vabariigi Valitsus laste ja perede arengukava aastateks 2012–
2020 ning selle rakendusplaani 2012–2015. Laste turvalisema internetikasutuse tagamiseks 
ning laste, vanemate ja õpetajate teadlikkuse tõstmiseks interneti ohtudest ja nende vältimise 
võimalustest osaleti Lastekaitse Liidu koordineeritud ja Euroopa Komisjoni kaasrahastatud 
internetiturvalisuse programmis 2010–2012, koordineerides laste internetiturvalisuse 
koostöövõrgustiku tegevust.   
 
Valmis lastekaitse seaduse eelnõu lähteülesanne ja seaduse protsessi ajakava, toimus 
esimene töögrupi kohtumine ning korraldati kolm lastekaitsetöötajate omakogemuse seminari. 
Uue lastekaitse seaduse koostamise ning lastekaitsesüsteemi reformimise eesmärk on 
tõhustada laste ja perede heaolu toetamise süsteemi ja korraldust rõhuasetusega 
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proaktiivsetele ja ennetavatele tegevustele ning selle tulemusena peab vähenema perest 
eraldatud ja vanemliku hoolitsuseta laste arv. 
 
Tagati lasteabitelefoni 116111 ja kadunud lastest teatamise abitelefoni 116000 teenuse 
osutamine, et info abivajava lapse kohta jõuaks operatiivselt spetsialistideni ja kohalikku 
omavalitsusse ning et lapsed, lapsevanemad ja teised täiskasvanud saaksid vajalikku infot ja 
nõustamist laste heaolu küsimustes.  
 
Koostati asendusemaduse mõttepaber koos esialgse analüüsiga. 
 
Tulenevalt vägivalla vähendamise arengukavast 2010–2014 koostati lastevastase vägivalla 
ennetamise ja väärkoheldud lapse abistamise süsteemi arendamiseks lapse väärkohtlemise 
diagnostika kontseptsioon (töö teostaja oli MTÜ TK & Partnerid). 

Meetme 3.1 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Riiklike laste hoolekandeasutuste reorganiseerimise plaani ehk lapsekesksele 
kontseptsioonile tuginevate peremajade ehitamise raames viidi 2011. aastal nõuetele 
vastavaks ning anti kohalikele omavalitsustele kaks asutust kaheksast. Asenduskodude 
valmimine on edasi lükkunud peamiselt projekti planeeritust hilisema alguse tõttu. 
Asenduskodude reorganiseerimise projekti tuleb lisandunud projektide elluviimiseks 
(Kuressaare ja Narva) pikendada 2013. aasta lõpuni. 
 

Meede 3.2. Tervisliku ja turvalise arengu tagamine lastele ja noortele 

Eelduste loomine reproduktiivtervise ja imikute tervise paranemiseks 
 
Viljatusravi tulemusena sündis kehavälise viljastamise teel 362 last (2 surnult), võrdluseks 
2010. aastal 378 last (meditsiinilise sünniregistri esialgsetel andmetel). Teostati 1555 IVF 
(2010. a 1281) ja 1872 embrüo siirdamise (2010. a 1571) protseduuri (Eesti Haigekassa 
andmetel). Tühistati kunstliku viljastamise vastunäidustuste loetelu, mille tulemusena 
muutusid kunstliku viljastamise tervishoiuteenused kättesaadavaks suuremale hulgale 
naistele, kes neid vajavad. Kunstliku viljastamise vastunäidustustel lähtutakse edaspidi 
individuaalsuse printsiibist ehk arst, võttes arvesse patsiendi seisundit, teeb arstliku otsuse, 
kas kunstlik viljastamine on naisele vastunäidustatud või mitte. 
 

Laste tervise ja arengu jälgimise parandamine 
 
Töötati välja koolituspakett vigastuste ennetamiseks koolieelses lasteasutuses, kahel 
koolitusel osales 17 lasteaiast kokku 44 osalejat (tervisedendajad, piirkondlikud 
koordinaatorid, koolitajad). 
 

Kooliealistele lastele ja noortele pakutavate tervishoiuteenuste ja ennetustöö tõhustamine 
 
Tervist edendavate koolide (TEK) arv oli 2011. aasta lõpuks 190 (2010. a 169), tervist 
edendavate lasteaedade (TEL) arv 195 (2010. a 170). Tervisealast täienduskoolitust sai 
vähemalt 10% haridusasutustest ehk 120 koolist-lasteaiast kokku vähemalt 240 inimest. 
 
Laste vaimse tervise edendamise tegevuste toetamise raames kaasfinantseeriti aastatel 
2008–2011 Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) ellu viidavat 
Euroopa Komisjoni projekti SEYLE – Saving and Empowering Young Lives in Europe: 
Promoting health through the prevention of risk-taking and self-destructive behaviours 
(säästame ja võimestame noori elusid Euroopas: tervise edendamine läbi riski- ja 
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ennasthävitava käitumise ennetamise), et selgitada välja efektiivseim teaduspõhine 
sekkumismudel koolilaste riskikäitumise ennetamiseks, vaimse tervise edendamiseks ja 
kaitseks, tõsta koolilaste teadlikkust vaimset tervist mõjutavatest teguritest ja abi võimalustest 
ning parandada õpetajate jm koolipersonali teadlikkust ja hoiakuid koolilaste vaimse tervise 
ning riskikäitumise suhtes. 
 

Meetme 3.2 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Hilinenud või ellu viimata jäänud tegevusi tulenevalt 2011. aasta tegevuskavast ei ole. 
 
Meede 3.3. Perede elukvaliteedi tõstmine 
Töö-, pere- ja eraelu ühitamise toetamine 
 
Jätkus pere- ja töötajasõbralikumate ettevõtete konkursi traditsioon: juba 11. korda 
tunnustasid Sotsiaalministeerium, ajaleht Äripäev ning ajakiri Pere ja Kodu neid ettevõtteid, 
kes väärtustavad head tööõhkkonda ja arvestavad töötajate pereeluga. 2011. aastal võitis 
konkursi Microsoft Eesti. 
 
Riiklike peretoetuste, mida makstakse, et väärtustada sotsiaalkindlustussüsteemi kaudu lapsi 
ning aidata osaliselt katta laste kasvatuse kulusid, määramine ja väljamaksmine toimus 
õigeaegselt. Vanemahüvitist maksti isikutele, kellel jääb töine tulu saamata väikelapse 
kasvatamise tõttu. Peretoetuste ja vanemahüvitise kulud kokku olid 2011. aastal 272 105,3 
tuhat eurot (2010. aastal 274 388,9 tuhat eurot).  
 
Elatisabi, mida makstakse, et leevendada nende laste olukorda, kelle teine vanem ei täida 
ülalpidamiskohustust, määramine ja väljamaksmine toimus õigeaegselt. Lisapuhkepäeva tasu 
puudega lapse vanemale, alla 14-aastase lapse vanema lapsepuhkuse päevade tasu ja 
riigipoolne hüvitis lapsetoitmise vaheaegade eest kanti vastavalt saadud andmetele üle 
õigeaegselt. Lastega perede kulude vähendamiseks kustutati kuni 5-aastast last kasvatava 
ühe vanema õppelaen osaliselt isikutel, kellel selleks on õigus vastavalt õppetoetuste ja 
õppelaenu seadusele. 
 
Vanemluse toetamine 
 
Toimus läbirääkimiste ettevalmistamine ja alustamine tõenduspõhise vanemlusprogrammi 
maaletoomiseks, mille tulemusena tehti kokkulepped Triple P arendajatega programmi 
Eestisse toomise, selle ajakava, mahtude ning rahastuse kohta. Koostöös Haridus- ja 
Teadusministeeriumi ning Justiitsministeeriumiga valmistati ette ühisprogramm Norra 
finantsmehhanismidest noorte riskide ennetamiseks rahastuse saamiseks, mille raames on 
kavandatud ka Triple P programmi maaletoomine. Tehti eeltööd programmi arendajatega, et 
jõuda laiahaardelise ja mitmetasandilise vanemlusprogrammi rakendamiseni, mis kataks eri 
sihtgruppide vajadusi. Vanemlusprogrammi rakendamine on oluline esmase ennetustöö 
efektiivsuse tagamiseks, vanemlike oskuste tõhustamiseks ning erinevate riskide (nt laste 
perest eraldamine, riskikäitumine jne) vähendamiseks. 
 

Meetme 3.3 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Hilinenud või ellu viimata jäänud tegevusi tulenevalt 2011. aasta tegevuskavast ei ole. 
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Meede 4.1. Soolise ebavõrdsuse kaotamine ja võrdõig uslikkuse edendamine 

Soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja süvalaiendamise koordineerimine 
 
ESF programmi „Soolise võrdõiguslikkuse edendamine 2011–2013“ 2011. aasta tegevuskava 
elluviimise raames toimus palgalõhe uuringu tulemuste tutvustamiseks 13. mail soolise 
palgalõhe konverents „Räägime palgast“, millele eelnes päev varem interaktiivne töötuba 
teemal, kuidas vähendada palgalõhet organisatsioonis. Nii töötuba kui konverentsi puudutav 
info on kättesaadav http://paygap.sm.ee/index.php. Konverentsi ajaks anti välja palgalõhe 
teemaline artiklikogumik, mis on elektrooniliselt kättesaadav 
http://www.sm.ee/fileadmin/meedia/Dokumendid/V2ljaanded/Toimetised/2011/toimetised_201
12.pdf.    
 
Nimetatud 2011. aasta tegevuskava raames korraldati 21.01.2011 töötuba „Isa roll ja erinevad 
perevormid“. Töötoa põhjal tehtud juhendmaterjalid pereterapeutidele valmisid 2011. aasta 
detsembriks, mil need ka maakondadesse laiali jagati. 
 
2011. aastal alustati lapsevanemate paindliku töö- ja pereelu ühitamise võimaluste ning 
soolise ja seksuaalse ahistamise analüüside ja mitte-eestlaste töö- ja pereelu uuringu ning 
sooliste stereotüüpide teavituskampaania hangete ettevalmistamisega. Kõik nimetatud 
tegevused jätkuvad 2012. aastal. 
 
Jätkusid ESF avatud taotlusvoorude kaudu toetatud MTÜ-de ja ettevõtete projektid, mis on 
suunatud soolise võrdõiguslikkuse edendamisele. 
 
Süvalaiendamise koordineerimiseks alustas tööd ministeeriumitevaheline töögrupp, kes muu 
hulgas andis sisendi Norra finantsmehhanismide raames rahastamiseks planeeritud soolise 
võrdõiguslikkuse programmi eesmärkide püstitamisel ja tegevuste väljatöötamisel.  
Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi PROGRESS (2007–2013) 
kaasrahastusega viidi soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuga koostöös ellu 
projekt „Mainstreaming Gender Perspective into State Budget“. Projekti raames koolitati 
ministeeriumide ametnikke soolise võrdõiguslikkuse edendamise ja sootundliku 
eelarvestamise meetodite rakendamise teemadel. Koostati sootundliku eelarvestamise 
kalender ja valmis sootundliku eelarvestamise käsiraamat „Riigieelarve naistele ja meestele. 
Vajaduspõhine eelarvestamine avalikus sektoris“; kättesaadav 
http://www.sm.ee/tegevus/sooline-vordoiguslikkus/programm-progress.html. 

 

Lähisuhtevägivalla ennetamine ja ohvrite abistamine 
 
Vägivalla vähendamise arengukava 2010–2014 naistevastase ja perevägivalla osa 
rakendamise raames toimusid vägivalla tõkestamiseks spetsialistide (sotsiaal- ja 
ohvriabitöötajad, naiste varjupaikade töötajad) koolitused ning tüdrukute enesejõustamise 
koolitused soopõhise vägivalla ennetamiseks. Toetati vägivallaohvrite tugitelefoni 1492 tööd 
ning naiste varjupaikade tegevust. Osaleti naistevastase ja perevägivalla teemalise Euroopa 
Nõukogu konventsiooni väljatöötamise töögrupis. 
 

Inimkaubitsemise vastu võitlemine 
 
Vägivalla vähendamise arengukava 2010–2014 inimkaubanduse osa rakendamise raames 
toimus inimkaubanduse ennetamise nõustamistelefoni teenuse osutamine MTÜ-ga Living for 
Tomorrow sõlmitud lepingu alusel (kokku abistati 2011. a 667 inimest, mis on 24 võrra enam 
kui 2010. a) ning prostitutsiooni kaasatud ja kaubitsetud naistele rehabilitatsiooniteenuste 
pakkumine Tallinnas (leping MTÜ-ga Eluliin rehabilitatsioonkeskuse ATOLL tegevuse 
jätkamiseks) ja Ida-Virumaal (leping Eesti Naiste Varjupaikade Liiduga 
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rehabilitatsiooniteenuse ning varjupaiga pakkumise jätkamiseks). Viidi läbi ka ühiskoolitus 
sotsiaaltöötajatele ja ohvreid abistavatele MTÜdele. 
 

Meetme 4.1 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Hilinenud või ellu viimata jäänud tegevusi tulenevalt 2011. aasta tegevuskavast ei ole. 
 

Meede 4.2. Sotsiaalse sidususe suurendamine 

Puudega inimeste sotsiaalse kaasatuse ja õiguste kaitse tagamine 
 
Vabariigi Valitsus kiitis 29.12.2011 heaks ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni 
ratifitseerimise seaduse eelnõu ja esitas selle arutamiseks parlamendile. Konventsiooniga 
ühinemisega soovib riik tunnustada kõigi puudega inimeste õigusi ja põhivabadusi. 
Konventsiooni ratifitseerimine annab selgemad suunad ja arusaama puudega inimeste 
õiguste kaitsest ning võimalikest kitsaskohtadest nende õiguste kaitse tagamisel.  
 
Nüüdisaegseid ning vajadustele vastavaid abivahendeid tagati 2011. aastal 57 760 puudega 
inimesele (2010. a 50 796). 
 
Invaspordi rahastamise tagamiseks sõlmiti lepingud Eesti Paraolümpiakomitee ja Eriolümpia 
Eesti Ühendusega. 
 
Puudega inimeste sotsiaaltoetuste määramine ja väljamaksmine toimus õigeaegselt, 2011. 
aasta kogukulu oli 54 000,7 tuhat eurot (2010. aastal 50 297,9 tuhat eurot). Erijuhtudel riigi 
poolt makstav sotsiaalmaks kanti vastavalt esitatud taotlustele üle õigeaegselt ning 
sotsiaalmaksu seaduse § 6 lõike 1 kohaselt. 
 
Valmistati ette puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ja riikliku pensionikindlustuse 
seaduse muutmise seaduse eelnõu, mis võimaldab isiku puude raskusastme ja püsiva 
töövõimetuse kaotuse ulatuse kindlaksmääramiseks saada andmeid tema terviseseisundi 
kohta tervise infosüsteemist. Muudatuste jõustumine vähendab arstide halduskoormust, 
tervise infosüsteemiga ühinenud arstidel ei ole vaja täita isiku kohta terviseseisundi kirjeldust.   
 

Omaalgatuste toetamine ja kolmanda sektori võimestamine 
 
Programmi „Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2010–2011“ tegevuste elluviimise raames 
toimus 37 teabepäeva luu- ja liigesehaiguste, diabeedi ja insuldi teemal ning 7 paikkonna 
teabeseminari, ilmus 3 teabelehte ning taastrükiti insuldialaseid voldikuid „Kiire abi päästab 
aju“, mis edastati haiglatele ja perearstidele. Tervist edendavate töökohtade võrgustikuga oli 
01.01.2012 seisuga liitunud 187 asutust.  
 

Inimeste vaimse tervise edendamine 
 
Vaimse tervise edendamise projektidest kaasfinantseeriti Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja 
Suitsidoloogia Instituudi (ERSI) üle-euroopalistes projektides OSPI-Europe (optimeeritud 
suitsiidipreventsiooni programmid ja nende rakendamine Euroopas), T-MHP 
(koolitusprogramm vaimse tervise edendamiseks), MHPHands (vaimse tervise edendamise 
käsiraamatud), WE-STAY (Euroopa noorte hulgas koolipuudumiste vähendamine) ja 
SUPREME (suitsiidide ennetamine: interneti- ja meediapõhine vaimse tervise edendamine) 
osalemist. 
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Võrdse kohtlemise koordineerimine 
 
Koostööprojekt Eesti Inimõiguste Keskusega „Raising awareness on equal treatment and 
combating intolerance in Estonia, focusing on LGBT and disability issues“ võrdse kohtlemise 
valdkonnas on ellu viidud ja teavitustöö sallivuse suurendamiseks on toimunud. Euroopa 
Komisjoni mittediskrimineerimise riikliku ekspertgrupi (governmental expert group on non 
discrimination ) kohtumine on korraldatud. 
 

Meetme 4.2 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Hilinenud või ellu viimata jäänud tegevusi tulenevalt 2011. aasta tegevuskavast ei ole. 
 

Meede 5.1. Tervislike valikute ja eluviiside soodus tamine 

Suurendada rahvastiku kehalist aktiivsust ning parandada toitumisharjumusi 
 
Koolitati kokku 200 perearsti ja -õde toitumise ja liikumise valdkonnas, et nad oskaksid 
senisest paremini oma patsiente juhendada tervisliku ja kehaliselt aktiivse eluviisi järgimisel. 
Samuti toimusid neljas maakonnas toitumise ja liikumise alased nõustamiskoolitused 
koolitoitlustajatele. Ajakohastati erinevatele sihtrühmadele suunatud toitumis- ja 
toidusoovitusi, valmis soovituste tööversioon. 
 

Vähendada Eesti elanikkonna riskikäitumist 
 
Alkoholi liigtarvitamise varaseks tuvastamiseks ning nõustamissüsteemi loomiseks toimusid 
koolitused perearstidele ja -õdedele. Jätkuvalt arendatakse veebilehte www.alkoinfo.ee ning 
korraldatakse teavituskampaaniaid alkoholi liigtarvitamise ohtlikkusest. Avaldati teemaleht 
„Alkoholi tarvitamine ja selle seosed lapsepõlvekodu ning sotsiaalmajanduslike teguritega“; 
kättesaadav http://rahvatervis.ut.ee/handle/1/4601. Alustati riikliku alkoholipoliitika 
kontseptsiooni ehk alkoholipoliitika rohelise raamatu koostamisega. 
 
Suitsetamise vähendamiseks ning alternatiivsete toodetega (nt vesipiip, e-sigaret) seonduvate 
küsimuste õiguslikuks reguleerimiseks ja järelevalveks alustati riikliku tubakapoliitika 
kontseptsiooni ehk tubakapoliitika rohelise raamatu koostamisega sisendina tubakaseaduse 
muutmise seaduse eelnõusse. Suitsetamisest loobumise nõustamise süsteemiga liitus 
üleriigiline perearstide nõuandetelefon. 
 
Koostati „Riikliku vähistrateegia aastateks 2007–2015“, „Südame- ja veresoonkonnahaiguste 
ennetamise riikliku strateegia 2005–2020“ ja „Narkomaania ennetamise riikliku strateegia 
aastani 2012“ 2012. aasta tegevuskavad ning 2010. aasta tegevusaruanded. Vabariigi 
Valitsusele esitati ettepanek „Südame- ja veresoonkonnahaiguste ennetamise riikliku 
strateegia 2005–2020“ ühendamiseks „Rahvastiku tervise arengukavaga 2009–2020“.  
 

Meetme 5.1 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Ekspertide koostöös toitumisnõustaja eriala jaoks koolituskava väljatöötamine lükkus edasi. 
Kuna puudub täpne ülevaade, millistes õppeasutustes ja kui suures mahus juba praegu 
toitumisõpetust õpetatakse, on vajalik teha vastav kaardistus. Tulemuse põhjal saab 
otsustada, kas on vajalik koostada uus koolituskava või tuleb olemasolevat täiendada. 
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Meede 5.2. Tervist toetava elu-, töö- ja õpikeskkon na toetamine 

Erinevate sihtrühmade teadlikkuse tõstmine elu-, töö- ja õpikeskkonnast lähtuvatest 
terviseriskidest ja nende maandamise meetmetest 
 
Skriiningud viidi läbi vastavalt juhenditele. Koolitati skriiningutega tegelevat personali. 
Rinnavähiskriininguga hõlmatud naiste osakaal sihtrühmast on 65% ning emakakaelavähi 
skriininguga hõlmatud naiste osakaal sihtrühmast 55%. Mammograafiabussi teenused olid 
saadaval kõikides maakondades, laiendati graafikut väikelinnadesse. 
 
Kõikidele abivajajatele tagati nõustamis- ja sõltuvusraviteenuste kättesaadavus, edastades 
sidusrühmadele (sh haridustöötajad, tööandjad, lastevanemad) suuniseid (tubakasõltuvuse 
ennetamine ja tuvastamine, toimimisstrateegiad erinevatel juhtudel) ning arendades 
suitsetamisest loobumise nõustamissüsteemi. 
 
Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinettides viidi läbi 3400 esmanõustamist ja 
3500 korduvnõustamist. Tervist edendavate haiglate ja terviseteenuste (TEH) võrgustiku töös 
osaleb 25 haiglat. 
Koostati „Riikliku HIVi ja AIDSi strateegia aastateks 2006–2015“ 2010. aasta tegevusaruanne 
ja 2012. aasta tegevuskava, samuti „Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020“ 2010. aasta 
tegevuskava täitmise aruanne ja 2012. aasta tegevuskava ning alustati rahvastiku tervise 
arengukava rakendusplaani 2013–2016 koostamist.  
 

Elu-, töö- ja õpikeskkonnast tulenevate terviseriskide hindamise, juhtimise ja teavitamise 
süsteemi tõhustamine 
 
Juurutati töötervishoiuteenuse järelevalve raames teenuse osutamise dokumenteerimise kord 
mittearstlikes tegevusvaldkondades. Töötajate kutsehaigestumise ja tööst põhjustatud 
haigestumise analüüsi tulemusena juurutati tööst põhjustatud ja tööga seotud haigestumise 
uus aruandlussüsteem. REACH ja CLP otsekohalduvate määruste rakendamine kulges 
vastavalt ajakavale, määruste rakendajad said pöördumise korral määruse nõuetest 
adekvaatset infot. Biotsiidiseadusega ning detergendimäärusega sätestatud toimingud täideti 
kvaliteetselt ja ajalimiitidest kinni pidades. Teatud ohtlike kemikaalide eksportimisel on teave 
ohutuks käitlemiseks edastatud, keemiarelva lähteainetest on deklaratsioon koostatud ja 
Keemiarelvade Keelustamise Organisatsioonile edastatud. Kemikaalide terviseohtlikkuse 
kohta on teave kogutud ja mürgistusteabekeskusele edastatud. Meditsiinipersonali ja 
elanikkonda on kiirelt ja adekvaatselt nõustatud akuutsete mürgistuste või nende kahtluste 
korral. 
 
Terviseameti koosseisus käivitati riskihindamise büroo. Käivitati uus vee terviseohutuse 
infosüsteem, mille eesmärgiks on joogi-, suplus- ja ujulavee ning loodusliku mineraal- ja 
allikavee kvaliteedi andmete kogumine, töötlemine ja analüüsimine, et saada ülevaade vee 
terviseohutuse kohta ning mis aitab järelevalveametnikel, joogiveekäitlejatel, ujulaomanikel ja 
supluskohtade valdajatel paremini hallata veega seotud riske. Arendati vaktsineerimise 
kodulehte www.vaktsineeri.ee, uuendati immuniseerimiskava rakendusjuhist.  
Immuniseerimise teenuse kvaliteedi tagamiseks ja tõstmiseks koostati vaktsineerimise 
käsiraamat tervishoiutöötajatele. Tegemist on kõikehõlmava riikliku juhisega, mis käsitleb 
immuniseerimise protseduuri ja aruandlust, vaktsiinide külmahela jm korralduslikke nõudeid. 
Optimaalne ravimivaru immuniseerimiskavast tulenevate vaktsiinide, HIV/AIDSi, tuberkuloosi 
ravi järjepidevaks läbiviimiseks oli tagatud. 
 
Vabariigi Valitsuse 6. oktoobri 2011. a istungil võeti vastu määrus „Tervisekaitsenõuded 
koolieelse lasteasutuse maa-alale, hoonetele, ruumidele, sisustusele, sisekliimale ja 
korrashoiule“, millega nüüdisajastatakse koolieelse lasteasutuse maa-alale, ruumidele, 
sisustusele ja sisekliimale, sh siseõhule ja valgustusele, ning korrashoiule esitatavad 
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tervisekaitsenõuded. Eesmärk on nõuete täitmisel tagada lasteasutustes laste tervise kaitseks 
ohutu keskkond ja võimetekohaseks arenguks vajalikud tingimused. 
 
Alustati sotsiaalministri määruse „Tervisekaitsenõuded noorte püsilaagritele“ eelnõu välja 
töötamist. Eesmärk on kehtestada noortelaagris viibivate noorte tervise kaitseks vajalikud 
nõuded maa-alale, hoonetele, ruumidele, ruumide sisustusele, korrashoiule ja terviseriskide 
ennetamisele, et ennetada ja vähendada elukeskkonnaga seonduvaid tervisehäireid ja 
vigastusi.  
 
Muudeti määrust „Nõuded kosmeetikatoodetele ja nende käitlemisele“, kuna võeti üle EL 
direktiiv 2011/59/EL; määrus jõustus 05.12.2011.  

2011. aastal jätkusid 2010. aastal alguse saanud arutelud ja kohtumised Eesti-Läti-Leedu 
vaktsiinide ühishanke koostööleppe sõlmimise ettevalmistamiseks. Toimus kaks kohtumist 
koostööleppe raamistiku ja täpse sisu osas kokkuleppimiseks. Protsess kestis terve 2011. 
aasta, kuivõrd Läti ja Leedu on soovinud lepingu teksti ratifitseerida erinevate ministeeriumite 
poolt, samuti eeldas koostööleppe allkirjastamine valitsuste heakskiitu ning teatud osas Läti 
riigihangete seaduse muutmist. Osapooltel on olnud palju koostööleppe esialgse teksti 
sisulise muutmise ettepanekuid, mis 2012. aasta veebruariks on leidnud kolmepoolse 
kooskõlastuse. Koostöölepe on 2012. aasta alguseks sisuliselt valmis allkirjastamiseks. Peale 
koostööleppe allkirjastamist jätkuvad läbirääkimised konkreetsete hankemenetluste 
läbiviimiseks vajalike dokumentide väljatöötamiseks. 

 

Riikliku valmisoleku tõstmine nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ja epideemiateks ning 
pandeemiateks 
 
Kahe suurel piirkondlikul haiglal ja keskhaiglatel elutähtsa teenuse osutajatena on olemas 
elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise riskianalüüsid ning olemas või koostamisel 
elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamise plaanid. Tagatud on riigi tegevusvaru haldamine ja 
hädaolukorras, sh pandeemia puhul operatiivne kasutuselevõtmine. 
 
Gripi sentinelseire oli esinduslik (seirega hõlmatud 10% elanikkonnast). Määratud oli 
gripilaadsetesse viirusnakkushaigustesse haigestumise intensiivsus ja levikutendents. 
Nakkushaiguste andmete edastamise elektroonne süsteem annab tervishoiuteenuse 
osutajatele võimaluse operatiivseks andmete edastamiseks (NAKIS/TIS). 
 
Vabariigi Valitsus kinnitas 11. augusti 2011. a korraldusega tervishoiualaste hädaolukordade 
lahendamise plaanid „Epideemiast põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaan” ja 
„Massilisest mürgistusest põhjustatud hädaolukorra lahendamise plaan”. 
 

Järelevalve tõhustamine elu-, töö- ja õpikeskkonnas 
 
Riiklikku järelevalvet tehti vastavalt kinnitatud tööplaanile. Joogi- ja basseiniveest tulenevad 
riskid identifitseeriti ja hinnati ning riskide kõrvaldamiseks koostati abinõude plaanid. 
Joogiveest tingitud nakkuspuhanguid ei esinenud. Basseinivee kvaliteet vastas 2010. aasta 
mikrobioloogiliste näitajate poolest nõuetele ca 96% basseinidest (2011. aasta kohta tuleb 
aruanne kevadel 2012). Tasakaalustatud, mitmekesist ja tervislikku toitu pakkuvate kooli- ja 
koolieelsete lasteasutuste osakaal suurenes 5% võrra. Vaktsiin-välditavate nakkushaiguste 
levik oli kontrolli all. Ohtlikud tooted (sh kemikaalid, biotsiidid, detergendid, mänguasjad, 
kosmeetika ja meditsiiniseadmed) kõrvaldati järelevalveasutuse poolt turult, avalikkust 
teavitati. Töötervishoiuteenuse osutamise õigust taotleva isiku pädevuse hindamiseks töötati 
välja ja juurutati ühetaoline metoodika. Kõikide töötervishoiuteenuse osutajate pädevust 
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kontrolliti enne tegutsemisõiguste andmist. Kõik teenuseosutajad, kelle tegevusriskid ületasid 
valdkonna keskmist riskitaset, on võetud plaanilise järelevalve alla.  
 
Kõik järelevalvetoimingutega hõlmatud teenuseosutajad tegutsesid nõuetekohaselt. 
Töötervishoiuteenuse osutajate järelevalves töötati välja ning juurutati riskihindamine ja 
raporteerimissüsteem.  
 

Töötervishoiu korralduse parendamine ja töötervishoiuteenuste kvaliteedi oluline 
suurendamine ning nende kättesaadavuse tagamine kõikidele töötajatele 
 
Olemas on töötervishoiu hetkeolukorra üksikasjalik analüüs ning meetmed olukorra 
parandamiseks. Toimus tööhügieeniku ja ergonoomi kutsestandardi väljatöötamine ja 
juurutamine koostöös Kutsekojaga. Töötati välja enesekontrolli metoodika 
töötervishoiuteenuse osutajatele ning hea praktika juhendmaterjalid tööhügieeniku ja 
tööergonoomi jaoks (tehtud kättesaadavaks teenuseosutajatele/tööandjatele). Tegutsevad 
nõuetekohaselt registreeritud töötervishoiuteenuse osutajad. Hinnati koolitusvajadust ja töötati 
välja töötervishoiuspetsialistide 3-aastane koolitusplaan. Valmis perioodi 2000–2010 
kokkuvõttev analüüs kutsehaigestumisest ja tööst põhjustatud haigestumisest. 

Meetme 5.2 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Oodatust kauem on aega võtnud kemikaaliseaduse muutmise seaduse eelnõu koostamine ja 
menetlemine, mida alates 2012. aastast menetletakse uue hea õigusloome ja normitehnika 
eeskirja põhimõtetest lähtuvalt. Eelnõu eesmärk on viia kemikaaliseadus täielikku vastavusse 
EL otsekohalduvate määruste (REACH – määrus, mille eesmärk on tõhustada tervise- ja 
keskkonnakaitset, ohjates tõhusamalt kemikaalide tootmise, importimise ja kasutamisega 
kaasnevaid tervise- ja keskkonnariske, CLP – kemikaalide märgistamise ja klassifitseerimise 
määrus jt) nõuetega ning täpsustada järelevalveasutuste ülesanded ja vastutus.  

 

Meede 5.3. Kindlustada kõikidele abivajajatele kval iteetsete tervishoiuteenuste 
kättesaadavus 

Inimeste teadlikkuse suurendamine tervisest ja tervishoiusüsteemist 
 
Patsientide õiguste kaitse tagamiseks toetati muu hulgas Eesti Bioeetika Nõukogu (tagab 
tervishoidu reguleerivates õigusaktides ja probleemide käsitlemisel eetika põhimõtete 
järgimise) ja Eesti Patsientide Esindusühingu tegevust (tagab patsientide erapooletu 
nõustamise ja esindamise), samuti tagati tervishoiuteenuse kvaliteedi hindamise ja 
patsiendikaebuste menetlemise ekspertkomisjoni tegevus (2011. a toimus 7 koosolekut, kus 
menetleti 128 avaldust). 
 
Tagati raadiokonsultatsioonide abil laevaperedele vältimatu abi osutamiseks emakeelse 
arstliku konsultatsiooni olemasolu. 
 
Koordineeriti seksuaalkuritegevust (pedofiilia, sadomasohhism) põhjustavate parafiiliate 
(seksuaalsuunitluse häirete) ravijuhise koostamist. Ravijuhis (kättesaadav 
http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/eriarstiabi-ja-
haiglad/ravijuhised.html?key=1-17) tagab vastava patoloogiaga haigete ühetaolise ja 
tulemusliku ravi Eestis. 
 
Koostati „Vähiravi kvaliteedi nõuded“ ja paikmepõhised käsitlusjuhendid esmatasandist 
palliatiivse ravini: neli onkogünekoloogilise diagnoosiga, üks seedetrakti (kolorektaalvähi) ja 
üks rinnavähi diagnoosiga patsiendi käsitlusjuhend; kättesaadavad 
http://www.sm.ee/tegevus/tervis/tervishoid-ja-ravimid/vahiravi.html. Paikmepõhised 
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käsitlusjuhendid tagavad vähihaigete sujuva liikumise süsteemis ning seeläbi õigeaegse ravi, 
samuti patsientide ja arstide parema teadlikkuse. 
 
Seoses kriminaalmenetluse seadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 
muutmise seadusega antud volitustega kehtestati sotsiaalministri määrused („Ambulatoorse 
psühhiaatrilise sundravi kohaldamise nõusolekus nõutavate andmete loetelu“ ja 
„Psühhiaatrilise sundravi osutajale esitatavad nõuded, psühhiaatrilise sundravi nõuded ja 
tervishoiuteenuse osutaja töökorraldus kohtu poolt määratud psühhiaatrilise sundravi 
kohaldamisel“) psühhiaatrilise sundravi korralduse muutmiseks, et tagada ambulatoorse 
sundravi teenuse rakendusaktidega kvaliteetse teenuse osutamine ning täpsustada nõudeid 
statsionaarse sundravi osutamiseks. 
 

Esmatasandi tervishoiuteenuste, kiirabi ja hooldusravi arendamine ning aktiivravi haiglavõrgu 
optimeerimine 
 
Kvaliteetsete tervishoiuteenuste kättesaadavuse tagamiseks esmatasandil ning  üldarstiabi 
korralduse ühtlustamiseks valmistati ette seadusemuudatus maavanemate 
korraldusfunktsiooni toomiseks Terviseametisse. Samuti valmistati ette perearstide 
asendussüsteemi katseprojekti. 
 
Viiakse ellu „Elukeskkonna arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Tervishoiu ja 
hoolekande infrastruktuuri arendamine“ meetmeid.  
 
Meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ raames saavad 
haiglahoonete renoveerimiseks toetust SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (SA PERH), SA Tartu 
Ülikooli Kliinikum (SA TÜK) ja SA Ida-Viru Keskhaigla (SA IVKH). Meetme raames on 
2011. aasta lõpuks kumulatiivselt väljamakseid teostatud summas 42 207 616,69 eurot. SA 
PERH projekti II etapi ehitushanke väljakuulutamine venis seoses projekti kooskõlastamistega 
9 kuud, projekt valmib eeldatavalt 2015. aastal. SA TÜK projekt on seoses projekteerimise 
kohtuvaidlusega edasi lükkunud 1,5 aastat, kuid on toetusperioodil teostatav ja valmib 
eeldatavalt 2015. aastal. SA IVKH projekt kulgeb planeeritud ajagraafikus. 
 
Meetme „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ rakendamiseks koostatud 
investeeringute kavaga hooldusravi arendamiseks kõikides maakondades rahastatakse kokku 
21 projekti 27,5 miljoni euro ulatuses (lisandub kaasfinantseering). Aasta jooksul tehti 15 
toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmist, projekte rakendati nimetatud otsuste tegevus- 
ja ajakavade alusel. ERF toetusest on 2011. aasta lõpuks välja makstud 30,9%. Valdkonna 
arendamise tulemusena rajatakse igasse maakonda tänapäevastele tingimustele vastavad 
ravikeskused, et inimesed saaksid vajalikku ravi võimalikult kodu lähedal. 2011. aastal lõpetati 
kaks projekti: SA Kuressaare Haigla (rekonstrueeriti 3103 m², 73 hooldusravi voodikohta, sh 
loodi juurde 47 hooldusravi voodikohta) ja AS Räpina Haigla (projekti raames ehitati 
juurdeehitus 774,7 m², 25 hooldusravi voodikohta). Lõpetati kolme projekti 
ehitus/rekonstrueerimine: SA Hiiumaa Haigla, SA Peipsiveere Hooldusravikeskus ja SA PJV 
Hooldusravi (Hiiu Ravikeskuse rekonstrueerimine). Lõpetati SA Viljandi Haigla projekti I järk 
(hooldusravi). Rekonstrueerimise lõpufaasi jõudis AS Valga Haigla rekonstrueerimine. Ehituse 
või rekonstrueerimisega alustasid veel 7 projekti (AS Lääne-Tallinna Keskhaigla, SA Pärnu 
Haigla, AS Järvamaa Haigla, SA Läänemaa Haigla, AS Põlva Haigla, AS Lõuna-Eesti Haigla, 
SA Elva Haigla), mille lõpp on planeeritud 2012. aastal. Ehitushanked viisid läbi ka SA Jõgeva 
Haigla ja AS Rakvere Haigla, kuid hanke tulemusena osutusid maksumused liialt kõrgeks ning 
hanked tühistati ja viiakse uuesti läbi, projektide lõpuks on planeeritud 2013. aasta. SA Narva 
Haigla ja SA Tartu Ülikooli Kliinikumi projektid on projekteerimise faasis. 
 
E-teenuseid arendatakse vastavalt e-riigi põhimõtetele: toimib tervise infosüsteem ja 
retseptikeskus, arendatakse e-kiirabi ja e-laborit, alustati uue digiregistratuuri teenuse, e-visiidi 
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ehk otsesuunamise projekti, katsetamist. 2011. aasta lõpuks menetleti ca 88% retseptidest 
digitaalselt (2010. a ca 72%). Säilitatakse ja uuendatakse riigi tegevusvaru vastavalt 
tervishoiualaste hädaolukordade riskianalüüsile. 
 
Tervishoiutöötajate kvalifikatsiooni hindamise taotlusega on antud hinnang tervishoiutöötaja 
pädevusele ning proviisorite ja farmatseutide kvalifikatsiooni hindamise taotlusega proviisori ja 
farmatseudi pädevusele. Vabatahtliku pädevushindamise on kasutusele võtnud ¾ 
erialaseltsidest. Tagati tervishoiutöötajate riikliku registri, tervishoiuteenuse osutamise 
tegevuslubade riikliku registri ning proviisorite ja farmatseutide riikliku registri töö. 
 
2011. aastal valmistati ette ja Riigikogu võttis 6. detsembril 2011. a vastu tervishoiuteenuste 
korraldamise seaduse muudatuse (peatükk 41), mille kohaselt makstakse eriarsti lähtetoetust 
esimest korda eriarstina tööle asuvale arstile. Seaduse muudatusega luuakse võimalus 
eriarsti lähtetoetuse taotlemiseks ja maksmiseks. Muudatus on suunatud eriarstiabi, sh 
perearstide motiveerimisele asuma tööle ka piirkondadesse, kuhu kvalifitseeritud arstiabi 
leidmine on praktikas osutunud probleemiks. Seaduse muudatus jõustub 01.06.2012. 
 

Tervishoiu rahastamise pikaajalise jätkusuutlikkuse tagamine 
 
Kõigile kindlustatutele tagati tervishoiuteenuste ja rahaliste hüvitiste saamine, kõigile 
ravikindlustuseta isikutele vajaduse korral vältimatu abi kättesaadavus. Veretoodete 
immunohematoloogia referentlabori teenust osutati kõigile Eestis verekomponente 
kasutavatele haiglatele. Tervishoiuteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks toetatakse residentide 
õpinguid ning uusi residente võeti 2011. aastal vastu 120. EL õigusaktid ravimite, bioloogiliste 
preparaatide ja meditsiiniseadmete valdkonnas võeti tähtaegselt üle. Tagati ravimite 
mõistlikus valikus kättesaadavus, ravikindlustusega hüvitatavate ravimite hinnad ei tõusnud 
ning patsientide omaosalus ravimite ostmisel ei ületanud eesmärgiks seatud 38% (Eesti 
Haigekassa 2011. a esialgsetel andmetel oli tegelik patsiendi omaosalus ravimite ostmisel alla 
35%). 
 
Toodete määratlemistaotluste, ravimi müügiloa taotluste, sh müügiloa uuendamise ja 
müügiloaga ravimite muudatuste taotluste ekspertiisi, ravimite kvaliteedi laboratoorse kontrolli 
ja ravimite käitlemise järelevalve tulemusena vastavad Eestis legaalselt kasutatavad ravimid 
eeldatavatele tarbimisomadustele. 
 
Tagati ravimitarbimist kirjeldavate statistiliste andmete ning ravimite ratsionaalset kasutamist 
toetava info kättesaadavus.  
 
Osaleti majandustegevuse üldosa seadustiku (MTSÜS) koostamise protsessis tagamaks, et 
regulatsioonides arvestatakse tervishoiusektori huve. MTSÜS võeti Riigikogus vastu märtsis 
2011. Rakendussätetes sisalduvad tervishoiuteenuste korraldamise seaduse (TTKS) 
muudatused jõustuvad koos üldosaga 01.01.2014, rakendusaktide muutmise vajaduse 
väljaselgitamiseks on vajalik eraldi analüüs. 
 
Eesti Haigekassa meditsiiniseadmete loetelu kaasajastamiseks toimus 2011. aastal kokku 4 
kohtumist Eesti Haigekassa, Eesti Diabeediliidu, Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingu, Eesti 
Lastearstide Seltsi ja Eesti Endokrinoloogia Seltsi esindajatega, kus lepiti kokku tarvikute 
hüvitamise prioriteetides ja kinnitati diabeeditarvikute hüvitamise 2012. aasta kava. 
Sotsiaalministri 15. detsembri 2011. a määrusega kehtestati „Eesti Haigekassa 
meditsiiniseadmete loetelu ja meditsiiniseadmete loetellu kantud meditsiiniseadme eest tasu 
maksmise kohustuse ülevõtmise kord“, mille kohaselt muutuvad alates 01.01.2012 
kättesaadavamaks diabeedihaigetele vajalikud meditsiiniseadmed. 
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Meetme 5.3 planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viimata 
 
Haiglavõrgu korrastamine, sh eriarstlike erialade arengukavade ning haiglavõrgu arengukava 
uuendamine, lükkus aastasse 2012, kuna eriarstlike erialade arengukavade koostamise 
protsess osutus planeeritust pingelisemaks, koostööpartner Poliitikauuringute Keskus Praxis 
esitab lõpliku analüüsi 30.09.2012. 
 
 
Planeeritud olulised tegevused, mis jäid ellu viima ta 
 
Mitmed tegevused on ellu viidud osaliselt või algselt planeeritust väiksemas mahus. 
Asjakohane info on esitatud eespool vastavate tegevuste juures. 
 
 
Ülevaade avalike teenuste kvaliteedi parandamisest ja organisatsiooni arendamisest 
 
Põhieesmärkide elluviimise vältimatu eeldus on tagada Sotsiaalministeeriumi ning  
valitsemisala asutuste efektiivne töökorraldus, mistõttu käsitleb alljärgnev ülevaade eesmärgi 
„hästitoimiv ja kompetentne organisatsioon“ raames tehtud tegevusi. 
 
Administratiivse suutlikkuse tõstmine ja sotsiaalse infrastruktuuri loomine teenuste 
tulemuslikumaks osutamiseks 
 
Tugiteenuste tsentraliseerimine 
 
01.01.2012 seisuga on Sotsiaalministeeriumisse tsentraliseeritud Terviseameti, Ravimiameti, 
Tervise Arengu Instituudi, Tööinspektsiooni, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse, Riikliku 
Lepitaja Kantselei ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ja kantselei 
raamatupidamis- ja personaliarvestus. Nende asutuste arvestust peetakse majandustarkvaras 
SAP. Terviseameti müügiarvestust peetakse nende vanas majandustarkvaras Agresso kuni 
laboritarkvara vajalike arenduste valmimise ja SAPiga liidestamiseni. Valitsemisala lõplik 
tsentraliseerimise tähtaeg on 01.01.2013. 1. jaanuariks 2013.a tsentraliseeritakse 
Sotsiaalkindlustusameti arvestus ja antakse Sotsiaalministeeriumisse tsentraliseeritud 
arvestus üle Rahandusministeeriumi valitsemisel olevale Riigi Tugiteenuste Keskusele. 
Mõlema tsentraliseerimise järgmise etapi ettevalmistustööd käivad.   
 
Juhtimiskvaliteet 
 
Sotsiaalministeeriumi haldusala asutustest kolm – Ravimiamet, Terviseamet ja 
Tööinspektsioon – osalesid avaliku sektori kvaliteediauhinna „Arenev riigiasutus 2011“ 
konkursil, mille põhieesmärk on tõsta riigi ja kohalike omavalitsuse asutuste toimimise taset 
ning teadlikkust juhtimiskvaliteedi peamistest põhimõtetest. Konkursi raames andsid 
organisatsioonidele hinnangu assessormeeskonnad, kes koostasid põhjalikud 
tagasisideraportid asutuste tegevuste ning parendusvaldkondade kohta koos konkreetsete 
soovitustega. 
 
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus pälvis Eesti Kvaliteedi Ühingu Kvaliteedi Tegu 2011 
tunnustuse sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS Assurance Eestisse toomise, 
eestindamise ning rakendamise eest 2010–2011 aastal. Kvaliteedi Tegu on tunnustus, mis 
antakse igal aastal ühe silmapaistva kvaliteedialase teo eest, milleks võib olla näiteks uue 
lähenemisviisi kasutusele võtmine (nt kaasaaegsed juhtimismeetodid, juhtimissüsteemide 
integreerimine, innovaatilised lahendused), protsesside tõhus parendamine, tulemuslik 
muutuste juhtimine jne. 
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Sotsiaalkindlustusameti aastatepikkuse koostöö tulemusena Politsei- ja Piirivalveametiga 
(PPA) ohvriabi valdkonnas on intensiivistunud ennetustöö (nt projektid „Oska aidata”, „Kuidas 
ära tunda ja aidata abivajavat last”, „Julge sekkuda”, „Aita iseennast”, „Ohud koolis ja 
kooliteel”, „Koolikiusamine ja selle tagajärjed”, „Olen viisakas – hoian ennast ja teisi”) 
lasteaedades ja koolides. 2011. aastal anti ohvriabi osakonnale tänukiri silmapaistvate 
teenete eest PPA ees, ennekõike peeti silmas head ennetusalast koostööd.  
 
2011. aasta alguseks sai valmis Ravimiameti arengustrateegia 2011–2014, mille esimese 
aasta tegevuste ülevaatus ja analüüs on tehtud 2012. aasta jaanuaris. 
 
2011. aastal korraldati Terviseametis standardsete küsimustega perioodiline töötajate 
rahulolu-uuring ning tehti Terviseameti SWOT analüüs, mis andsid samuti täiendavat 
informatsiooni Terviseameti arendamise kohta. 
 
IT arendusprojektid 
 
Sotsiaalkindlustusamet alustas 2011. aastal Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise 
sotsiaalkindlustuse teabe elektroonilise vahetuse (EESSI – Electronic Exchange of Social 
Security Information) projektiga (tehti esialgne analüüs ja koostati lähteülesanne loodavale 
sotsiaalkindlustuse teabe elektroonilise vahetuse liidesele). EESSI eesmärk on kodanike 
õiguste parem kaitse, muutes sotsiaalkindlustuse koordineerimist käsitleva EL õiguse 
kohaldamise arvutipõhiseks. IT-põhine teabevahetus hõlbustab ja kiirendab 
sotsiaalkindlustushüvitiste määramist ja maksmist puudutavate otsuste tegemist, võimaldab 
andmeid tõhusamalt kontrollida ning koguda täpset statistilist teavet Euroopa Liidus. 
 
2011. aastal anti käiku ravimite käitlemise tegevuslubade register, mis parandab ja ühtlustab 
oluliselt ravimite käitlejate tegevuslubade andmete kvaliteeti ja kättesaadavust avalikkusele. 
Edukalt läbiti andmebaasi ISKE (infosüsteemide kolmeastmelise etalonturbe süsteem) audit, 
mis näitab, et infoturbemeetmed on rakendatud efektiivselt ning andmete käideldavus, 
turvalisus ja terviklikkus on tagatud. 
 
2011. aastal toimus Ravimiameti laboris ametlike ravimikontrolli laborite (OMCL) 
koostöövõrgustiku raames MJA vastastikuse tunnustamise audit, mille käigus auditeeriti labori 
kvaliteedisüsteemi ja kasutuselolevate ravimite analüüsimeetodeid. Auditi edukas läbimine 
tagab Ravimiameti labori tulemuste rahvusvahelise aktsepteerimise ravimite analüüsi 
kvaliteedi kontrolli valdkonnas. 
 
Alustati Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS asemel uue infosüsteemi loomisega. 
 
Teenuste osutamise kvaliteet ja kliendirahulolu 
 
Teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parendamiseks koostas, kinnitas ja avalikustas 
Terviseamet 2011. aastal oma kodulehel 14 uut avaliku teenuse standardit; kättesaadavad 
http://www.terviseamet.ee/info/terviseametist/kvaliteedijuhtimine/teenusstandardid.html. 
Terviseameti spetsialistid on oma töö käigus saanud tagasisidet, et avaliku teenuse 
standardid on olnud vajalikuks informatsiooni allikaks. 
 
Koostati Sotsiaalkindlustusameti klienditeeninduse arenguplaan aastateks 2011–2012. 
Plaanis kavandati hetkeolukorra kaardistamise ja klienditeeninduse parendamise meetmed. 
Uuendati Sotsiaalkindlustusameti klienditeenindusstandard ja viidi sisse klienditeeninduse 
kvaliteedi hindamise süsteem (seire ja vestlused klienditeenindajatega). Klientide arvamuse 
saamiseks tehti igapäevaselt kättesaadavaks tagasisidelehed. 
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Sotsiaalkindlustusamet osales teist aastat järjest kampaanias „Kiida teenindajat!”. Selle 
lõppedes tõsteti esile Lõuna pensioniameti Jõgeva klienditeenindajaid, kes said vastava 
tunnistuse ja uksekleebise „Kliendid kiidavad 2011”. 
 
2011. aastal läbi viidud SKA klientide rahulolu-uuring näitas, et üldine rahuolu teenindusega 
oli küllaltki kõrge – 10-pallisel skaalal 8,5 palli. Kõige rohkem oldi rahul klienditeenindajate 
keeleoskuse, sõbralikkuse ja viisakusega, kõige enam arenguruumi nähti teeninduse 
kiiremaks muutmises. 
 
2011. aastal tehtud  Ravimiameti  kliendirahulolu uuringu võrdlus eelmistega näitab, et kliendi 
rahulolu Ravimiameti teenustega on suurenenud kõikides töövaldkondades. Keskmine hinne 
5-pallisel skaalal oli 4,0, kõrgeima keskmise hinnangu sai ametnike viisakus (4,4), abivalmidus 
(4,3) ja kompetentsus (4,3). 
 
Huvirühmade kaasamine ja nende teavitamine 
 
Aasta jooksul on regulaarselt teavitatud meediakanaleid ning siht- ja sidusrühmi 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. Tarkade 
Otsuste Fondist rahastatud projekt „Kodanikuühenduste ja Sotsiaalministeeriumi koostöö 
tõhustamine MTÜde võimekuse tõstmiseks sotsiaalpoliitika kujundamisel kaasa rääkida“ 
tekitas toimiva partnerlussuhte sidusrühmade (MTÜ-de, SA-de, KOV-ide) ja ministeeriumi 
vaheliseks tõhusaks koostööks. Tekkinud koostöövõrgustik jätkab edaspidiste tegevustega 
(peamiselt infolisti kaudu) ka pärast projekti lõppemist. Projekti tulemusena valmis 
koostööjuhend „Kuidas tõsta organisatsiooni võimekust ja edendada koostööd“. 
 
Poliitikakujundamise teadmistepõhisuse ja toimiva töökorralduse tagamine 
 
Sotsiaalministeeriumi kõige olulisemaks tööks on (avalike) poliitikate kujundamine. Peame 
vajalikuks, et iga poliitika on põhjendatud, sihitatud täitma selget eesmärki ning on selle 
eesmärgi saavutamisel tulemuslik, kusjuures poliitikaga kaasnevad soovimatud kõrvalmõjud 
on vähendatud miinimumini. Tugevdamaks poliitikakujundamise protsessi teadmistepõhisust 
ning tõstmaks poliitikamuudatuste kvaliteeti, kinnitati 2011. aastal Sotsiaalministeeriumi 
uuendatud poliitikakujundamise protseduur. 
 
Pädeva ja motiveeritud töötajaskonna tagamine 
 
Kui 2010. aastal oli Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas vaid ministeeriumi enda soovimatu 
personalivoolavus üle 10% aastas (täpsemalt 11,3%), siis 2011. aastal oli see üle 10% lisaks 
ministeeriumile (12,34%) ka Tööinspektsioonis (12,1%). Ravimiametis oli voolavus 8,6%, 
Sotsiaalkindlustusametis 8% ning Terviseametis valitsemisala madalaim – 7,22%.  
Viidi ellu haldussuutlikkuse tõstmise meetme „Organisatsiooni arendamine“ raames välja 
töötatud koolitusprojektid „Kõneisikute kommunikatiivsete kompetentside programm“ 
kõneisikute meediaga suhtlemise oskuste parandamiseks ja „Õigusala kompetentside 
arendamine“ ministeeriumi ja haldusala juristidele. 
Lõppes kesk- ja esmatasandi juhtidele ja poliitikakujundajatele suunatud kompetentsimudeli 
väljatöötamine ning algas selle rakendamine. Hindamise lihtsustamiseks tegeldakse parima 
lahenduse valikuga veebipõhise hindamiskeskkonna väljatöötamiseks. 
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Hinnang tegevuskava elluviimisele 
 
Sotsiaalministeerium on valdavalt suutnud oma 2011. aasta tegevuskavas planeeritud 
tegevused ellu viia ning lisaks panustada Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2011–2015 
täitmiseks vajalike tegevuste planeerimisse, käivitamisse ja elluviimisse. 
 
 
Lisa: tegelikud tulud ja kulud 
Esitatakse tegelike (tulemiaruandele vastavate) tulude ja kulude andmed jaotatuna 
tegevusvaldkondadele, strateegilistele eesmärkidele ja meetmetele saldoandmike 
infosüsteemis (https://saldo.fin.ee/). (Rahandusministeeriumile saadetakse andmed 
meetmeandmikena, täiendavalt neid ei saadeta.)  
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III osa: ASUTUSE JUHI HINNANG SISEKONTROLLISÜSTEEMI  KOHTA JA ÜLEVAADE 
RIIGIRAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE TEGEVUSEST SISEAUDI TI 
KORRALDAMISEL 
 
 
Hinnang sisekontrollisüsteemi kohta 
 

Riigiraamatupidamiskohustuslase juhina on mul kohustus tagada sisekontrollisüsteemi 
tulemuslik toimimine ministeeriumis ja valitsemisala asutuses.  

Sisekontrollisüsteemi eesmärk on toetada asutuse eesmärkide saavutamist ning tagada: 

• õigusaktidest kinnipidamine, 
• vara kaitstus raiskamisest, ebasihipärasest kasutamisest, ebakompetentsest 

juhtimisest ja muust sarnasest tingitud kahju eest, 
• asutuse tegevuse otstarbekus asutuse ülesannete täitmisel ning 
• asutuse tegevusest tõese, õigeaegse ja usaldusväärse informatsiooni kogumine, 

säilitamine ja avaldamine. 

Sisekontrollisüsteem on loodud riskide maandamiseks mõistlikule tasemele. 
Sisekontrollisüsteem põhineb riskide tuvastamise ja hindamise protsessil, hinnates riskide 
ilmnemise tõenäosust ja realiseerumise mõju.  

Asutuse juhina on mul kohustus anda hinnang ministeeriumi kui 
riigiraamatupidamiskohustuslase sisekontrollisüsteemile. Hinnang sisekontrollisüsteemile 
põhineb siseauditi juhi arvamusel, juhtkonna tööl, Riigikontrolli jt väliste hindajate arvamustel. 
Siseauditi juhi arvamuse andmiseks viis siseauditi üksus läbi täiendava kindlustandva töövõtu. 
Samuti võtsin arvamuse kujundamisel arvesse Riigikontrolli läbiviidud auditite tulemusi.  

Ministrina hindan ministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala asutuste 
sisekontrollisüsteeme oluliste valdkondade ja tegevuste osas tulemuslikuks. Rakendatud 
kontrollimeetmed toimivad ning toetavad asutuste eesmärkide saavutamist. Parandamist 
vajavaks  hindan ministeeriumi ning tema valitsemis- ja haldusala asutuste 
sisekontrollisüsteemi eelarvestamise protsessi, raamatupidamisarvestuse, finantsarvestuse 
tsentraliseerimise ning ministeeriumi kui rakendusasutuse ja rakendusüksuse juhtimis- ja 
kontrollsüsteemide osas. 

 
Ülevaade riigiraamatupidamiskohustuslase tegevusest  siseauditi korraldamisel 

Ministrina kinnitan, et siseaudiitoritele on tagatud tööks vajalikud tingimused, ligipääs tööks 
vajalikule informatsioonile ja funktsionaalne sõltumatus asutuse ülejäänud tööst. 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on siseaudiitori kutsetegevus tsentraliseeritud 
ministeeriumi tasandile.  

Siseauditi üksus lähtub oma tegevuses siseaudiitori kutsetegevuse standarditest, kuid 
siseauditi üksus ei ole läbinud standardite kohast kvaliteedihindamist, saamaks kindlust 
siseauditi üksuse tegevuse siseaudiitori kutsetegevuse standarditele vastavuse osas.  

Siseauditi üksus peab läbima sisemise kvaliteedi hindamise hiljemalt 2013. aastal.  
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Ministrina hindan ministeeriumi siseauditi üksuse töö heaks. Samas möönan, et senisest 
tõhusama töö tagamiseks on siseauditi üksuse koosseis ebapiisav. 

Peamiseks siseauditeerimise lisaväärtuseks pean juhtkonnale ja teistele osapooltele 
kindlustunde andmist, et ministeeriumis ja tema valitsemisalas rakendatud 
sisekontrollisüsteem on tulemuslik ja toetab püstitatud eesmärkide saavutamist, asutuse 
tegevus on õigusaktidega kooskõlas ning ressursse  kasutatakse sihipäraselt ja säästlikult.  

Oluline on ka ministeeriumi lepingupartnerite tegevuse kontrollimine, 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 VA LITSEMISALAS VÕI 
VALITSEVA MÕJU ALL OLEVATE ÄRIÜHINGUTE, AVALIK-ÕIGU SLIKE JURIIDILISTE 
ISIKUTE, SIHTASUTUSTE, MITTETULUNDUSÜHINGUTE JA MUU DE ISIKUTE KOHTA 
 
 
Äriühingud 
 
AS Hoolekandeteenused 
 
Sotsiaalministeerium on ASi Hoolekandeteenused ainuaktsionär. Valitsuse loodud V/E Medis 
reorganiseeriti riiklikuks aktsiaseltsiks 01.06.1994. Vabariigi Valitsuse 22. veebruari 2007. a 
korralduse nr 125 alusel reorganiseeriti AS Medis 2007. aastal uute tegevusaladega 
äriühinguks AS Hoolekandeteenused. 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”. 
 
AS-il Hoolekandeteenused oli 2011. aasta lõpu seisuga 20 erihoolekande- ja 1 eakatekodu. 
 
Ettevõtte kontserni kuulub ka sihtasutus Hea Hoog (asutatud 09.04.2010), mille peamisteks 
põhikirjalisteks tegevusteks on: 

• erivajadustega inimeste tööalane rehabiliteerimine, abistamine töö leidmisel, töö 
andmine, töö- ja ametialase koolituse ja väljaõppe korraldamine; 

• abistamine ja nõustamine või nõustamise korraldamine; 
• koostöö korraldamine teiste samalaadsete organisatsioonidega Eestis ja välismaal 

fondi eesmärke järgivate programmide algatamisel ja teostamisel.  
 

2011. aastal lõppesid edukalt kaks peamist erihoolekandeteenuste kvaliteedi tõstmise 
arendusprojekti – teenuste disain ja Euroopa sotsiaalteenuste kvaliteedimärgi EQUASS 
Assurance taotlemine. Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eestveetud projekti käigus 
tunnustati Imastu Koolkodu 2011. aasta oktoobris kvaliteedimärgiga EQUASS Assurance. 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse kaasrahastatud teenuste ja disaini projekt oli suunatud 
teenusepakettide ülesehituse ja pakkumise põhimõtete väljatöötamisele.  
 
2011. aasta lõpuks sõlmiti lepingud Euroopa Regionaalarengu Fondist kaasrahastatavate 
uute hoolekandekodude ehituseks Karulas, Viljandis, Kehras, Tapal, Uuemõisas, Vändras ja 
Sinimäe alevikus. Tulenevalt ehitushangete hindamistulemustest võeti vastu otsus ehitada 
hoolekandekodud välja kahes etapis – esimesena klientide majutusruumid peremajade näol ja 
teises etapis (rahaliste vahendite olemasolul) alles tegevusruumid.  
  
Seoses Eesti üleminekuga eurole 01.01.2011 muudeti aktsia nimiväärtust ja fondiemissiooni 
teel ettevõtte aktsiakapitali, mille tulemusena oli seisuga 31.12.2010. a ettevõtte aktsiakapital 
7 010 tuhat eurot. 
 
2011. aasta augustis andis Vabariigi Valitsus 11.08.2011. a korraldusega nr 355 AS-ile 
Hoolekandeteenused üle uute hoolekandekodude loomiseks vajalikud seni reformimata 
riigimaad Sinimäe alevikus, Uuemõisa alevikus, Tapa linnas ja Tõrva linnas. Selle otsuse 
alusel suurendas üldkoosolek oma otsusega aktsiakapitali 7 083 tuhande euroni.  
  
 

Varade maht Omakapitali maht sh 2011 a 
tulem 

AS Hoolekandeteenused 21 548 14 780 643 
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Avalik-õiguslikud juriidilised isikud 
 

Eesti Haigekassa 

Eesti Haigekassa on 2001. aastal loodud avalik-õiguslik juriidiline isik, mille eesmärk, 
ülesanded, pädevus, õiguslik seisund, tegevuse alused ja organid 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. 

Eesti Haigekassat kõrgeim organ on 15-liikmeline nõukogu, kellest 5 esindavad tööandjaid, 5 
kindlustatud isikuid ja 5 riigivõimu. Vastavalt seadusele on nõukogu esimees sotsiaalminister, 
lisaks temale kuulus Sotsiaalministeeriumist 2011. aastal nõukokku terviseala asekantsler Ivi 
Normet. Haigekassat juhib kolmeliikmeline juhatus. Haigekassa struktuuris on 11 
keskosakonda ja 4 piirkondlikku osakonda – Harju, Pärnu, Tartu ja Viru. Aasta lõpu seisuga oli 
Haigekassas 213 töötajat (2010. a 216). 

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.  

2011. aasta lõpul oli ravikindlustatud isikute arv 1 245 469, võrreldes 2010. aastaga on arv 
langenud 0,8%. Kindlustatute üldarvu mõningase vähenemise on põhjustanud lisandunud 
pikaajalised töötud, kellel kindlustuskaitse on katkenud, ning riigist lahkunute arvu jätkuv kasv. 
2011. aastal oli töötavaid kindlustatuid ligi 46% kindlustatute üldarvust (2010. aastal 45%) ja 
kindlustatutega võrdsustatud isikuid oli 49% (2010. aastal samuti 49%). 

Tervishoiukuludest katab Haigekassa ca 68%, ülejäänud tuleb inimestelt ning riigi ja 
omavalitsuse eelarvest. Haigekassa eelarve kulud olid 2011. aastal 725,5 mln eurot sh 
ravikindlustushüvitiste kulud 718,4 mln eurot. Kulude kasv võrreldes 2010. aastaga oli 3,6%. 
Tulusid laekus 735,1 mln eurot, mis oli 5,9% enam kui 2010. aastal. Enamik tuludest (98,7%) 
laekus sotsiaalmaksu ravikindlustuse osas. Haigekassa 2011. aasta jooksva aasta tulem oli 
9,6 mln eurot. 

2011. aastal lõppes ravijuhendite arendamise rahvusvaheline projekt, mis algas 2010. aastal 
ja mille eesmärk oli ajakohastada juhendite koostamise põhimõtteid, et luua edaspidi väikeriigi 
olusid arvestavaid rahvusvahelisele heale tavale vastavaid ravijuhendeid. Töö tulemust – 
„Eesti ravijuhendite koostamise käsiraamatut“ – tutvustati ühiselt 14. oktoobril TÜ 
arstiteaduskonna päevadel. Tegevust jätkatakse uuendatud põhimõtete alusel, et luua terviklik 
kvaliteeti toetav süsteem. Projekti raames saadud tagasisidest tulenevalt koostati juhendite 
kättesaadavuse hõlbustamiseks ühtne veebileht www.ravijuhend.ee, kuhu on koondatud kõik 
ravi-, patsiendi- ja tegevusjuhenditega seonduv. 
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Koostöö tulemusena perearstidega muudeti perearstiabi pearahapõhise rahastamise 
põhimõtteid, suurendades alates 2012. aastast üldarstiabi rahastamist ning muutes seda 
diferentseeritumaks (nimistud, kus on enam eakaid patsiente, saavad suuremat pearaha). 
Arstiabi parema kättesaadavuse huvides maapiirkondades on kasvanud kaugustasu. Kõigil 
perearstidel on suurendatud uuringufondi ja lisaks on kvaliteeditasu süsteemis hea tulemuse 
saavutanud perearstidele loodud uus, kõrgem uuringufondi tase. Uuendatud on koolituskulude 
arvestamise põhimõtted. Kõik need uuendused teenivad eesmärki, et Eestis oleks tagatud 
kvaliteetne üldarstiabi. 

Eesti Haigekassa majandusaasta aruandega saab tutvuda koduleheküljel: 
http://www.haigekassa.ee/haigekassa/aruanded  

 
Eesti Töötukassa 
 
Eesti Töötukassa on avalik-õiguslik juriidiline 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.  
 
Töötukassa viib ellu tööpoliitikat ja korraldab töötuskindlustust eesmärgiga:  

• saavutada tööealise elanikkonna võimalikult kõrge tööhõive;  
• ennetada pikaajalist töötust ja tööturult tõrjutust;  
• kindlustada töö kaotanud inimestele tööotsingute ajaks sissetulek;  
• hüvitada töötajale töölepingu ülesütlemine koondamise korral;  
• tagada töötajate nõuete kaitse tööandja maksejõuetuse korral.  

 
Eesmärkide täitmiseks Töötukassa:  

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

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

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

• vahendab tööandjatele sobivat tööjõudu ning toetab töötajate töölevõtmist.  
 
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 kindlustushüvitisi, ettevõtluse 
alustamise toetusi ja tööandjate taotlusi töökoha täitmiseks välismaalasega ning alates 2012. 
aastast ka töötutoetust. Maakondlikes osakondades toimub klientide nõustamine ja teenuste 
osutamine. 
 
Töötukassa kõrgeim juhtimisorgan on kuueliikmeline nõukogu, kus võrdselt kahe liikmega on 
esindatud tööandjad, töövõtjad ja valitsus. Tegevjuhtimise eest vastutab kolmeliikmeline 
juhatus. Aasta lõpu seisuga oli Töötukassa koosseisus kokku 482 töötukassa eelarvest 
rahastatavat ametikohta (95 keskkontoris ja 387 maakondlikes osakondades), millest täidetud 
oli 455, ning 41 ESF vahenditest rahastatavat ametikohta, millest täidetud oli 40 (31.12.2010 
seisuga vastavalt 458 riigieelarvest rahastatavat ametikohta (81 keskkontoris ja 377 
maakondlikes osakondades), millest täidetud oli 454 ning 52 ESF vahenditest rahastatavat 
ametikohta, millest täidetud oli 45).  
 
Töötukassa eelarve tuludeks on laekumised töötuskindlustusmaksetest, tulud vahendite 
paigutamisest, eraldised riigieelarvest ja muud tulud, millest kaetakse Töötukassa teenuste ja 
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tegevuse kulud. Alates 2011. aastast rahastatakse tööturuteenuseid ja -toetusi, välja arvatud 
töötutoetust, töötuskindlustuse seaduses sätestatud tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitalist 
ning riigieelarvest sihtotstarbelise eraldisena.  
 
Kokkuvõtvalt  rahastatakse töötukassa teenuseid kolmest allikast:  

• tulu töötuskindlustusmaksest: töötuskindlustushüvitis, kindlustushüvitis koondamise 
korral, maksejõuetushüvitis, sotsiaalmaks hüvitistelt, aktiivsed tööturumeetmed ja 
tegevuskulu;  

• riigieelarve vahendid: aktiivsed tööturumeetmed ja nendega seotud kulu, erijuhtudel 
sotsiaalmaksu maksmise kulu ning töötutoetus;  

• Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendid: aktiivsed tööturumeetmed ja nendega seotud 
kulu; 

• Euroopa Komisjoni otsetoetus EURES tegevusteks ja teenuste osutamiseks.  
 
Töötukassa 2011. aasta eelarves oli planeeritud töötuskindlustusmaksete laekumisi kokku 
185,5 miljonit eurot, sh kindlustatute kindlustusmakseid 120,6 miljonit ja tööandjate 
kindlustusmakseid 64,9 miljonit eurot. Tegelik laekumine oli prognoositust 4,8 % suurem: 
kindlustatute makseid laekus 126,3 miljonit ja tööandjate makseid 68,0 miljonit eurot. 
 
2011. aasta lõpu seisuga oli Töötukassa netovarade koguväärtus 346,7 miljonit eurot, sh 
128,6 miljonit eurot töötuskindlustushüvitiste sihtfond, 59,7 miljonit eurot koondamise ja 
tööandja maksejõuetuse hüvitiste sihtfond, 25,1 miljonit eurot reservkapital ning 133,3 miljonit 
eurot 2011. aasta jaotamata tulem. 
 
Tänu majanduse olukorra paranemisele, aga kindlasti ka Töötukassa tihedale koostööle 
tööandjatega, oli tööotsijatele 2011. aastal pakkuda üle 50 000 erineva töökoha – veel ühelgi 
varasemal aastal ei ole Eestis tööturuasutuse kaudu nii palju tööpakkumisi liikunud. 
Tööpakkumiste vahendamist ja töö andjatele sobivate töötajate leidmist on kiirendanud aasta 
alguses avatud iseteenindusportaal.  
 
Töölesaamist toetavaid teenuseid ja muud abi osutati kaks korda rohkem kui aasta tagasi: kui 
2010. aastal osales teenustel iga kümnes, siis 2011. aastal juba iga viies tööotsija. Senisest 
paremini suudeti välja selgitada klientide töölesaamise takistusi ja pakkuda neile asjakohast 
abi.  
 
Töötukassa töö tulemuste parimaks mõõdupuuks on see, kui palju inimesi on suudetud tööle 
aidata. Alates 2010. aastast on pidevalt kasvanud koolituse ja tööpraktika lõpetanutest 
töölesaajate osakaal. Tööturukoolituse soodsat mõju koolitusel osalenute töötamise 
väljavaadetele ja palganumbrile, aga ka kasu ühiskonnale (iga koolitusse investeeritud euro 
toob tagasi neli eurot) kinnitas ka eelmise aasta lõpuks valminud koolituse mõjuanalüüs. 
Töölerakendumise tulemuste jälgimine annab kindluse, et vahendeid on kasutatud võimalikult 
suure mõju ja kasu saavutamiseks. 
 
Töötukassa 2011. 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 

Sihtasutuste eesmärgid 

Sihtasutus Eesti Puuetega 
Inimeste Fond  

Vabariigi Valitsus, 
riigipoolseks 
asutajaõiguste 

Fondi põhikiri 
ja nõukogu 
koosseis 

Sihtasutuse eesmärk on 
rahaliste vahendite 
kogumise ja eraldamise 
kaudu toetada ja 
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teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

kinnitati VV 
07.04.1994 
määrusega nr 
129  

soodustada puuetega 
inimeste integreerimist 
ühiskonda, nende 
sotsiaalse aktiivsuse 
suurendamist ning neile 
võrdsete võimaluste 
loomist. 

Eesti E-tervise Sihtasutus Vabariigi Valitsus, 
riigipoolseks 
asutajaõiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium  

Asutati VV 
29.09.2005 
korraldusega 
nr 614 

Sihtasutus on 
üleriigiliste e-lahenduste 
edendaja ja arendaja 
tervishoiusüsteemis, 
laiema eesmärgiga 
aidata kaasa 
tervishoiusüsteemi 
arendamisele teadliku 
patsiendi keskseks. 
Sihtasutuse eesmärk on 
arendada ja 
hallata Eesti Vabariigi 
tervishoiu infosüsteemi 
komponente, samuti 
neid tegevusi 
koordineerida. 

Sihtasutus Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla  

Vabariigi Valitsus, 
riigipoolseks 
asutajaõiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

Asutati VV 
25.07.2001 
korraldusega 
nr 556  

 

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

Sihtasutus Viljandi Haigla Vabariigi Valitsus, 
riigipoolseks 
asutajaõiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

Asutati VV 
20.12.2001 
korraldusega 
nr 850 

Sihtasutuse eesmärk on 
kõrgetasemeliste 
tervishoiuteenuste ja 
sellega kooskõlas 
olevate muude teenuste 
osutamine ning 
osalemine 
meditsiinialastes 
rakenduslikes 
uurimisprogrammides. 

Sihtasutus Haapsalu 
Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 

Vabariigi Valitsus, 
riigipoolseks 
asutajaõiguste 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

 Asutati VV 
10.12.2002 
korraldusega 
nr 807 

Sihtasutuse eesmärk on 
kõrgetasemeliste 
tervishoiuteenuste, 
sellega kooskõlas 
olevate muude teenuste 
ja sotsiaalteenuste 
osutamine ning 
osalemine 
tervishoiualastes 
uuringutes. 

Sihtasutus Tartu Ülikooli Vabariigi Valitsus, Asutati VV Sihtasutuse eesmärk on 
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Kliinikum riigipoolseks 
asutajaõiguse 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

21.12.1998 
korraldusega 
nr 1247 

kõrgetasemelise arstiabi 
osutamine ning 
koostöös Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonnaga 
arstidele ja muule 
meditsiinipersonalile 
diplomieelse ning -
järgse välja- ja 
täiendõppe andmine 
ning meditsiinialane 
teadustöö. 

Sihtasutus Sillamäe 
Narkorehabilitatsioonikeskus 

Vabariigi Valitsus, 
riigipoolseks 
asutajaõiguse 
teostajaks määrati 
Sotsiaalministeerium 

Asutati VV 
31.05.2004 
korraldusega 
nr 391 

Sihtasutuse eesmärk on 
sõltuvusprobleemidega 
isikutele tugiteenuste 
osutamine ning nende 
abistamine 
narkootikumidest 
võõrutamisel, samuti 
ennetustöö ning 
osalemine 
uurimisprogrammides ja 
tervete eluviiside 
propageerimine. 

 

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

Sihtasutus Tartu 
Ülikooli Kliinikum ja 
Tartu linn 

29.06.2001 Sihtasutuse eesmärk 
on kõrgetasemelise 
haiglaeelse ja 
haiglatevahelise 
erakorralise 
meditsiiniteenuse 
osutamine. Koostöös 
Tartu Ülikooli 
arstiteaduskonna ja 
Sihtasutusega Tartu 
Ülikooli Kliinikum 
antakse teistele 
erakorralist 
meditsiiniteenust 
osutavatele asutustele 
ja ettevõtetele 
meditsiinipersonali 
diplomieelset ja -
järgset ning välja- ja 
täiendõpet. 

 
Sihtasutuse osalust kajastatakse Sotsiaalministeeriumi aastaaruandes tulenevalt valitsevast 
mõjust ühe asutaja, Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum, 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. 
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Sihtasutus Asutajad Asutamise aeg Selgitused 
Sihtasutus Eesti  
Tervishoiu Pildipank 

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

12.06.2006 Sihtasutuse eesmärk 
on võimaldada 
tervishoiuteenuste 
osutajatele 
tervishoiuteenuste 
osutamisel 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. 
 

(tuh eurodes)     

Sihtasutus Varade maht Omakapitali maht sh 2011 a 
tulem 

Sihtasutus Tartu Ülikooli 
Kliinikum* 112 408 83 985 1 214 
Sihtasutus Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 135 422 68 833  -3 409 
Sihtasutus Viljandi Haigla 7 662 5 487 300 
Sihtasutus Haapsalu 
Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 2 372 2 142 46 
SA Eesti Tervishoiu Pildipank 1 036 757 203 
Eesti E-tervise Sihtasutus 1 704 1 248 288 
Sihtasutus Sillamäe 
Narkorehabilitatsioonikeskus 123 87 -9 
Sihtasutus Eesti Puuetega 
Inimeste Fond 89 86 4 
KOKKU 260 816 162 625 -1 363 

* kajastatud koos SA Tartu Kiirabi näitajatega (vt raamatupidamise aastaaruande lisa 8). 
 
2011. aastal anti SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglale üle mitterahalise sissemaksena Saku 
vallas asuv kinnistualune maa harilikus väärtuses. Kinnistul asuv hoone oli ehitatud 
sihtasutuse vahenditest.  
 
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.  
 
Vabariigi Valitsus andis oma 22. septembri 2011. a. korraldusega nr 407 sotsiaalministrile 
volituse riigi liikmelisuse lõpetamiseks mittetulundusühingus Merimetsa Tugikeskus. 29. 
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septembri 2011. a kirjaga nr 15.8-3/4596 esitas sotsiaalminister mittetulundusühingule 
Merimetsa Tugikeskus avalduse riigi liikmelisuse lõpetamiseks alates 01.01.2012. MTÜ 
Merimetsa Tugikeskuse juhatus kinnitas Sotsiaalministeeriumi väljaastumise liikmete hulgast  
oma 24. aprillil 2012. a. otsusega nr 1. Sotsiaalministeeriumi tööd MTÜs jätkab sisuliselt AS 
Hoolekandeteenused (koos SA-ga Hea Hoog), kes on alates 7. juunist 2011. a. MTÜ 
Merimetsa Tugikeskuse liige (vastavalt MTÜ Merimetsa Tugikeskuse juhatuse koosoleku 
protokollile nr 24).  
 
MTÜ Merimetsa Tugikeskus 2011. aasta peamised finantsnäitajad: 
 

(tuh eurodes) 
  2011 
Varade maht 100 
Omakapitali maht 49 
Tulem -1 
 
      
Muud isikud (rahvusvahelised organisatsioonid, nt N IB 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 
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. 
 
Allolev tabel annab ülevaate rahvusvahelistest organisatsioonidest, mille liikmeks on 
ministeerium või valitsemisala allasutus, koos tasutud ja planeeritud liikmemaksu 
summadega. 
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(tuh eurodes)  

Asutuse 
nimi 

Organisatsiooni nimi 
2010 

täitmine  
2011 

eelarve  
2011 

täitmine  
2012 

eelarve  
2013 

prognoos  
2014 

prognoos  
2015 

prognoos  
2016 

prognoos  eestikeelne nimi  inglisekeelne nimi  
Sotsiaal-
ministeerium 

Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon 

International Labour 
Organization (ILO) 103 112 111 114 116 116 116 116 

Sotsiaal-
ministeerium 

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) 9 9 9 9 9 9 9 9 

Sotsiaal-
ministeerium  

Maailma 
Terviseorganisatsioon  

 World Health 
Organization (WHO) 135 143 137 148 154 159 165 165 

Sotsiaal-
ministeerium 

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

Co-operation Group to 
combat Drug Abuse 
and illicit Trafficking in 
Drugs (Pompidou 
Group) 4 4 4 4 5 5 5 5 

Sotsiaal-
ministeerium 

Põhjamõõtme 
rahvatervise- ja 
sotsiaalse heaolu 
partnerlus 

Northern Dimension 
Partnership in 
Public Health and 
Social Well-being 
(NDPHS) 28 15 15 16 16 17 17 17 

Sotsiaal-
ministeerium 

Rotterdami 
Konventsioon Rotterdam Convention 1 1 0 1 1 1 1 1 
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Sotsiaal-
ministeerium 

Maailma 
Terviseorganisatsiooni 
tubaka tarbimise leviku 
vähendamise 
raamkonventsioon 

WHO Framework 
Convention on 
Tobacco Control 
(FCTC) 1 4 4 4 4 4 4 4 

Sotsiaal-
ministeerium 

OECD 
keskkonnatervise ja -
ohutuse programm 

OECD Environment 
Health and Safety 
Programme 0 14 14 14 16 16 17 17 

Sotsiaal-
ministeerium 

WHO ja UNECE vee ja 
tervise protokolli 
rakendamise toetus 

Support to the 
programme of work 
under the Protocol on 
Water and Health 1 0 0 1  0 0  0  0  

Sotsiaal-
ministeerium 

OECD 
tervisevaldkonna 
vabamakse   0 0 0 2 2 2 2 2 

Sotsiaal-
ministeerium ÜRO arenguabi   0 0 0 3 3 3 3 3 

Sotsiaal-
ministeerium 

Euroopa 
võrdõiguslikkuse 
organite võrgustik 

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

Tööinspekt-
sioon 

Ülemaailmne 
Tööinspektsioonide 
Assotsiatsioon  

 International 
Association of Labour 
Inspections (IALI) 1 1 1 1 1 1 1 1 

Ravimiamet 

Euroopa Liidu riiklike 
regulatsioonide ja 
müügilubade 
andmebaas  

Communication and 
Tracking System for 
the Mutual Recognition 
Procedure (CTS) 12 12 12 12 12 12 12 12 

Ravimiamet 

Euroopa Nõukogu 
Euroopa farmakopöa 
konventsioon   0 3 0 0 0 0 0 0 

Ravimiamet 

Ravimite tootmise 
inspektorite 
rahvusvaheline 
organisatsioon 

Pharmaceutical 
Inspection Co-
operation Scheme 
(PIC'S) 7 7 7 7 7 7 7 7 



45 
 

Ravimiamet 

Rahvusvaheline 
Ravimiinfo 
Bülletäänide Ühing 

International Society of 
Drug Bulletins (ISDB) 0 0 0 0 0 0 0 9 

Sotsiaalkind-
lustusamet 

Rahvusvaheline 
Sotsiaalkindlustuse 
Assotsatsioon 

International Social 
Security Association 
(ISSA) 10 11 11 14 16 13 13 13 

Astangu 
Kutserehabi-
litatsiooni 
Keskus  

Euroopa 
Rehabilitatsiooni 
Platvorm 

European Platform for 
Rehabilitation (EPR) 6 6 6 6 6 6 6 6 

Tervise 
Arengu 
Instituut 

Euroopa tervist 
edendavate 
institutsioonide 
ühendus  EuroHealthNet 2 2 2 2 2 2 2 2 

Tervise 
Arengu 
Instituut 

Rahvusvaheline 
Rahvatervise 
instituutide ühendus IANPHI 0 0 3 3 3 3 3 3 

Terviseamet 

Tõhusa ja tulemusliku 
järelvalve ja kontrolli 
organisatsioon 
Euroopas 

The organisation for 
effective and efficient 
supervision and 
inspection in Europe 
(EURinSPECT) 0 3 3 3 3 3 3 3 
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V osa: RAAMATUPIDAMISE SEADUSEST TULENEVAD TÄIENDAV AD  
NÕUDED TEGEVUSARUANDELE 
 
Olulisemad aruandeaasta jooksul toimunud ja lähitul evikus planeeritavad 
investeeringud 
 
Ravimid. 2011. a kulutati tuberkuloosiravimite soetamiseks 347 tuhat eurot, sh 2010. aastast 
ülekantud vahendeid 66 tuhat eurot. Vaktsiine soetati 2 513 tuhande euro eest, sh 2010. 
aastast ülekantud vahendeid 595 tuhat eurot. HIV/AIDSi ravimeid soetati 7 792 tuhande euro 
eest, sh 2010. aastast ülekantud vahendeid oli  68 tuhat eurot. 

Sotsiaalministeeriumi infotehnoloogiakulude 2011. aasta eelarve oli 1 494 tuhat eurot, sh 
2010. aastast ülekantud vahendid 535 tuhat eurot. 531 tuhat eurot kanti üle 2012. aastasse 
eelnevalt sõlmitud lepingute ja arendusprojektide kuludeks. 2011. aastal valmis veeohutuse 
infosüsteem, mis on saanud kasutajatelt hea tagasiside. Alustati praeguse 
Sotsiaalkindlustusameti infosüsteemi SKAIS asemel uue infosüsteemi loomist. Tegemist on 
väga suure arendusega, mis finantseerimise jätkudes valmib eeldatavalt 2017. aastaks. 
Samuti jätkus haldusala IT-konsolideerimine, mis suures osas lõpetatakse 2012. aastal.  

Väga olulise osa valitsemisala investeeringutest moodustavad uute peremaja tüüpi 
asenduskodude ehitused. Investeeringute eesmärk on vanemliku hoolitsuseta lastele 
paremate elamis- ja õppimistingimuste tagamine riiklike hoolekandeasutuste 
reorganiseerimisega, mis aitab lisaks eeltoodud tingimustele luua võimalikult kodulähedane 
kasvukeskkond asenduskoduteenuse osutamiseks. Teenuse üleviimine peremajade 
põhimõttele annab pikemas perspektiivis võimaluse olla teenuse pakkumisel paindlikum ning 
rakendada vajaduse korral teistsuguseid asendushoolduse vorme. Investeeringuid 
kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (ERF) ja Eesti-Šveitsi koostööprogrammi 
vahenditest: 

• ERFi meetme „Riiklike lastehoolekandeasutuste reorganiseerimine“ projektide 
elluviimise eelarve oli 2011. aastal 4 293 tuhat eurot, sh välisvahendeid 3 713 tuhat 
eurot ja 2010. aastast ülekantud 417 tuhat eurot kaasfinantseerimise raha. 
2010.aastast kanti üle ka struktuuritoetuste ettemakse jääk Narva-Jõesuu 
asenduskodu ehitusele 253 tuhat eurot ja Haapsalu Lastekodu ehitusprojekti 
struktuuritoetuste ettemakse jääk 95 tuhat eurot. Kokku on meetme ERF toetuse maht 
asenduskodude investeeringuteks 9 196 tuhat eurot, millele lisandub Eesti riigi poolne 
kaasrahastus 1 623 tuhat eurot. Meetme raames reorganiseeritakse Pärnu (lõpetatud 
2010), Narva-Jõesuu, Haapsalu, Tartu, Elva, Kuressaare ja Narva asenduskodud. 
Kokku ehitatakse 28 uut peremaja ja üks tegelusmaja. 2011. aastal lõpetati Narva-
Jõesuu asenduskodu reorganiseerimine. 2012. aastal loodetakse lõpetada Haapsalu 
ja Elva asenduskodu reorganiseerimine.  

• Eesti-Šveitsi koostööprogrammi vahendite 2011. a eelarve oli 3 176 tuhat eurot, sh 
välisvahendid 2 300 tuhat eurot ja 2010. aastast ülekantud 332 tuhat eurot. Kokku 
ehitatakse koostööprogrammi raames 11 uut peremaja (Elvasse, Saarepeedile, 
Viljandisse ja Juurusse). Praeguseks on kõikide ehitustega alustatud ja 2012. aastal 
valmisid Saarepeedi ja Viljandi projektid.   

Majandustegevusest laekunud tulude arvelt soetati Ravimiametile IT tarkvara ja seadmeid, 
Terviseametile laboriseadmeid ja -tarvikuid. 
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Olulisemad uurimis- ja arendustegevuse projektid ni ng nendega seotud väljaminekud aruandeaastal ja jär gmistel aastatel 
 

(tuh eurodes) 

Asutus 
Rahastamise 

allikas 
2010.a  
eelarve  

2011.a   
eelarve  

2012. a 
eelarve    

2013.a 
prognoos  

2014.a 
prognoos  

2015.a 
prognoos  

2016.a 
prognoos  

Sotsiaalministeerium 00 673 427 856 1 270 793 863 3 11 
sh välisvahendid 20 477 196 480 561 212 152 0 
sh muudelt riigiasutustelt 60     37         
Täiskasvanute 
tervisekäitumise uuring 0 6 0 0 0  20 0  0 
Välisgrandid, sh EU 
raamprogramm 20 300 0 0 120 120 120 0 
Narkootikumide levimuse ja 
riskikäitumise uuring 
kinnipeetavate hulgas 0 0  0 0 0  10 0  0 
Lasteprogramm, 
tervisekäitumise uuring 
(HBSC uuring) 0 10 0 0 0  12 0  0 
ESPAD, koolinoorte alkoholi 
ja uimastite tarvitamise 
uuring 0 0  0 0 0  0  28 0 
Eraldised Tartu Ülikoolile 
geenivaramu pidamiseks ja 
säilitamiseks 0 291 291 291 291 291 291 291 
Uuring „Elanike hinnangud 
tervisele ja arstiabile“ 
(patsiendi rahulolu-uuring) 0 10 0 0 11 11 11 0 
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KOVide poolt lastele ja 
lastega peredele ning 
teistele sihtrühmadele 
pakutavate sotsiaalteenuste 
ja -toetuste kaardistamise 
uuring 0 0  0 16 30  0 30 0 
Toimetulekutoetuse 
kasutamine ja mõjud 
leibkonna vaesusele 
aastatel 2005–2010 0 16 5 0 0  0  0  0 
Laste kaasatus ja 
vanemaharidus – hoiakute 
kaardistamine 
(monitooringuplokk) 0 0  0 0 32 0 32 0 
Lapse ülalpidamiskulude 
metoodika väljatöötamine 0 0  0 3 0  0  0  0 
Laste ja lastega perede 
rahaline toetamine EL-s 
(2007. a kordusuuring)  0 0  0 0 6 0  0  0 
Osalemine Euroopa 
Sotsiaaluuringus (European 
Social Survey) 0 0  0 0 0  20 0 20 

Uuring selgitamaks kuivõrd 
lapsest lahus elav vanem 
suhtleb lapsega või osaleb 
tema kasvatamisel 0 0 0 0 7 0 0 0 
Uuring selgitamaks vanema 
ajutise äraviibimise tõttu (nt 
välismaal töötavad) 
vanemliku järelevalveta laste 
probleemi ulatust 0 0 0 0 32 0 0 0 
Perelepitusteenuse 
tõhususe eel- ja järelanalüüs 0 0 0 0 4 0 7 0 
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Uuring hoolitseva ja 
pereelus osaleva isa mõjust 
meeste ja pere 
elukvaliteedile 0 0 0 0 0 0 30 0 
Analüüs laste päevahoiu 
kvaliteedi ja kättesaadavuse 
mõjust emade ja isade 
tööturukäitumisele 0 0 0 0 32 0 30 0 

Laste päevahoiu pakkujate 
teadlikkuse, hoiakute ja 
vajaduste kaardistamine ja 
analüüsi 0 0 0 0 32 0 30 0 
Laste päevahoiu kasutajate 
vajaduste kaardistamine 0 0 0 0 32 0 30 0 
Vanemahüvitise analüüs (10 
aastat) 0 0 0 0 0 0 20 0 
Lapsevanemate paindliku 
töö- ja pereelu ühitamise 
võimaluste analüüs 

0 0 0 0 32 0 0 0 

20 0 0 0 0 0 0 0 
Soolise võrdõiguslikkuse 
monitooring 

0 3 0 0 5 0  0  0 
20 19 0 0 27 0  0  0 

Sooline, seksuaalne 
ahistamine tööelus (uuring) 0 0  0 10 12 0  0  0 
Mitte-eestlaste töö- ja 
pereelu uuring 

0 0  0 0 5 0  0  0 
20 0  0 0 27 0  0  0 

Soolise palgalõhe uuring 
0 7 0 0 0  0  0  0 
20 36 0 0 0  0  0  0 

E-tervise digiprojektid  0 219 0 0 43 25 25 0 
Terviseameti projekt 
„Liitumine kiirabi ja 
päästeasutuste ühise 
sidesüsteemiga“ 

0 41 0 0  0  0  0 0 

20 4 0 0 0  0  0  0 



50 
 

Terviseameti veebiküsitlus 
„Gripipandeemiaga 
toimetulek 
tervishoiusektoris“ 0 4 0 0 0  0  0  0 
Terviseameti uurimis- ja 
arendustegevused 0 0  0 0 4 4 4 0 
Veebipõhine uuring 
„Inimeste valmisolek 
gripivastasesse 
vaktsineerimisse ja selle 
muutumisse ajas 2011–2015 
ning selle alusel ennetus- ja 
teavitusmeetmete 
planeerimine“ 0 0  0 0 1 2 1 0 
Survey of Health, Age and 
Retirement in Estonia 
(SHARE) 0 42 96 256 256 256 256 0 
SHARE teaduskulud 0 0  0 0 32 32 32 0 
Euroopa vaesuse ja 
tõrjutuse vastu võitlemise 
aastaga seotud uuringud 
(statistika analüütiline 
kogumik) 

0 3 0 0 0  0  0  0 

20 3 0 0 0  0  0  0 
Eakate toimetulekuuuring 0 0  0 0 35 0  0  0 
Puudega laste ja nende 
perede uuring 0 0  0 0 0  35 0  0 
Puudega inimeste ja nende 
hoolduskoormuse uuring 0 0  0 0 0  58 0  0 
Tööjõu riigisisese mobiilsuse 
uuring 

0 0  5 0 0  0  0  0 
20 0  30 0 0  0  0  0 

Asendussissetulekute uuring 60  0 0 37  0  0  0 0 
Töötervishoiu ja 
tööohutusega seotud 

0 6 0 0  0  0  0 0 
20 36             
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täiendavad uuringud 
„Eesti tööealise elanikkonna 
migratsioonipotentsiaal 
2010“  

0 2 0 0 0 0 0 0 

20 13 0 0 0 0 0 0 
Kollektiivlepingute 
andmekogu 

0 5 1 1 1 0 0 0 
20 27 2 2 3 0 0 0 

Kollektiivsete töösuhete ja 
sotsiaaldialoogi probleemide 
kaardistamise uuringud  

0  0 26 0 0 0  0 0 

20  0 148 0 0 0  0 0 
Ohutu tööelu tarkvara ja 
tööelu portaali arendus 

0 0 0 17 15 7 0 0 
20 0 0 102 85 37 0 0 

Individuaalsete töösuhete 
uuringud  

0 0 0 24 0 0 0 0 
20 0 0 136 0 0 0 0 

Töötervishoiu ja tööohutuse 
seadusega täiendavad 
uuring 

0 6 0 0  0  0  0 0 

20 36 0 0  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 

0 1 0 0  0  0  0 0 

20 1 0 0  0  0  0 0 
Programmi „Töölesaamist 
toetavad 
hoolekandemeetmed 2007–
2009“ nõustamisteenuste ja 
lapsehoidjate koolituse 
hindamiseks uuringute 
tegemine 

0 1 0 0  0  0  0 0 

20 2 0 0  0  0  0 0 
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Tööhõiveprogrammi 
tööturumeetmete hindamine 

0  0 3 4 0  0  0 0 
20  0 16 24 0  0  0 0 

Rahvatervise meetme 
hindamine 

0  0 0 4 0  0  0 0 
20  0 0 20 0  0  0 0 

Tööhõive meetme 
hindamine 

0  0 0 0 0  0 6 0 
20  0 0 0 0  0 32 0 

Soolise võrdõiguslikkuse 
meetme hindamine 

0  0 0 0 6  0  0 0 
20  0 0 0 32  0  0 0 

Horisontaalsete teemade 
hindamine   

0  0 0 0  0 10  0 0 
20  0 0 0  0 55  0 0 

Töölesaamist toetavad 
hoolekandemeetmed 2012 - 
2013 

0  0 0 230 314 0  0 0 

20  0 0 196 267 0 0 0 
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Tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmete kõik raamatupidamiskohustuslaselt 
aruandeaastal saadud tasud ja soodustused, samuti n ende liikmetega seotud 
potentsiaalsed kohustused, koos selgitusega, millis ed ametikohad on loetud 
tegevjuhtkonna ja kõrgema juhtorgani liikmeteks, ni ng töötajate tasu üldsumma 
 
Info on esitatud raamatupidamise aastaaruande lisas 18. 
 
Raamatupidamise aastaaruande koostamise perioodil t oimunud 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 
 
Sotsiaalkaitsesektori kolmes poliitikavaldkonnas – pere- ja rahvastikupoliitika, tööturg ja 
sotsiaalne turvalisus, rahvatervis – eesmärkide saavutamiseks on vajalik toetada Vabariigi 
Valitsust poliitikakujundamisel ning tagada otsuste elluviimine. Selleks panustame Vabariigi 
Valitsuse tegevusprogrammi 2011–2015 täitmiseks vajalike tegevuste planeerimisse, 
käivitamisse ja elluviimisse ning viime ellu riigieelarve tegevuskavas planeeritud tegevused. 
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 sotsiaa lsed mõjud 
 
Info on esitatud tegevuskava täitmise aruande peatükis. 
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RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE 
 
Koondbilanss 

(tuh eurodes)  Lisa 31.12.11 

 31.12.10 
korrigee-

ritud 
Varad   226 648 224 240 

                                                               
Käibevara   22 589 21 402 

Raha ja pangakontod 3 4 307 3 115 
Maksu-, lõivu- ja trahvinõuded  5 5 10 
Muud nõuded ja ettemaksed 6 14 984 11 750 
Varud 7 3 293 6 527 
        

Põhivara   204 059 202 838 
Osalused sihtasutustes 8 162 625 163 987 
Osalused tütarettevõtjates  9 14 780 14 064 
Pikaajalised nõuded ja ettemaksed 6 898 1 146 
Kinnisvarainvesteeringud 10 83 85 
Materiaalne põhivara 11 22 284 20 231 
Immateriaalne põhivara 12 3 389 3 325 
        

Kohustused ja netovara    226 648 224 240 
        

Lühiajalised kohustused    52 160 47 177 
Saadud maksude, lõivude ja trahvide 
ettemaksed 5 0 33 
Võlad tarnijatele   3 805 3 557 
Võlad töövõtjatele   2 485 1 866 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 38 098 34 862 
Eraldised 13 6 671 6 072 
Laenukohustused 14 1 101 787 
        

Pikaajalised kohustused   92 418 82 339 
Muud kohustused ja saadud ettemaksed 6 357 360 
Eraldised 13 92 061 81 979 

Eelarvesse kuuluv netovara   82 070 94 724 
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Tulemiaruanne 
(tuh eurodes) 

  
lisa 2011 2010 

korrigeeritud 
        

Tegevustulud    1 031 810 1 016 175 
Sotsiaalmaks ja 

sotsiaalkindlustusmaksed 5b 1 003 436 994 012 
Kaupade ja teenuste müük   5 054 3 809 

Riigilõivud 5b 373 355 
Tulud majandustegevusest 16 4 681 3 454 

Saadud toetused 15a 22 798 17 958 
Muud tulud 17 522 396 

Kasum põhivara ja varude müügist   0 2 
Trahvid   63 41 
Eespool nimetamata muud tulud   459 353 

Tegevuskulud    -1 857 996 -1 831 396 
Antud toetused 15b -1 750 344 -1 731 302 

Sotsiaaltoetused   -1 685 414 -1 666 526 
Muud toetused   -64 930 -64 776 

Tööjõukulud  18 -24 668 -21 462 
Majandamiskulud  19 -76 348 -71 622 

Muud tegevuskulud  20 -4 737 -3 397 
Põhivara amortisatsioon ja 

ümberhindlus  21 -1 899 -3 613 
Tegevustulem    -826 186 -815 221 

Finantstulud ja -kulud    -5 506 6 329 
Intressikulu 13 -4 913 -4 553 
Tulem osalustelt 8,9 -639 10 830 
Tulu hoiustelt ja väärtpaberitelt 6 1 0  
Muud finantstulud ja -kulud 6 45 52 

Aruandeperioodi tulem    -831 692 -808 892 
Siirded  22 831 692 808 892 
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Rahavoogude aruanne 
 

(tuh eurodes) 

Rahavood põhitegevusest lisa 2011 
2010 

korrigee-
ritud 

Aruandeperioodi tegevustulem    -826 186 -815 221 
        

Korrigeerimised:       
Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus 21 1 899 3 613 
Käibemaksukulu põhivara soetuselt   366 0 
Saadud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -15 215 -746 
Antud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   13 904 1 674 

Korrigeeritud tegevustulem    -825 232 -810 680 
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus 
kokku   2 824 -678 
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus  5 744  3 405 

Rahavood põhitegevusest kokku    -816 664 -807 953 
        

Rahavood investeerimistegevusest       

Tasutud põhivara eest (v.a. finantsinvesteeringud ja 
osalused)   -4 396 -2533 
Põhivara müügist laekunud tulu   0 7 
Laekunud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   9 526 -162 
Makstud sihtfinantseerimine põhivara soetuseks   -8 915 0 
Antud laenud   -355 -994 
Tagasimakstud laenud   780 714 
Laekunud intressid ja muu finantstulu   46 52 

Rahavood investeerimistegevusest kokku    -3 314 -2 916 
        

Rahavood finantseerimistegevusest       
Laekunud laenud   21 1 416 
Tagasi makstud laenud   -807 -800 
Arvelduskrediidi muutus   1 101 0 
Tagasi makstud kapitalirendikohustused   -3 -3 
Netofinantseerimine eelarvest     820 858 813 121 

Rahavood finantseerimistegevusest kokku      821 170 813 734 
        

Puhas rahavoog     1 192 2 865 
        
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 3   3 115 250 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 3 4 307 3 115 
Raha ja selle ekvivalentide muutus    1 192 2 865 
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Netovara muutuste aruanne     
 

     (tuh eurodes) 
Saldo 31.12.09  92 004 

Põhivara ümberhindlus 8 
Muudatused arvestuspõhimõtetes  2 692 
Siire tulemi elimineerimisest 20 
Kokku muutused 2 720 

Saldo 31.12.10 korrigeeritud  94 724 
Põhivara ümberhindlus 95 
2010 korrigeerimiste elimineerimine -2 954 
Siire tulemi elimineerimisest -9 795 
Kokku muutused -12 654 

Saldo 31.12.11    82 070  
 
 
 
Riigieelarve täitmise aruanne 
                               
Selgitused eelarve täitmise aruande juurde on esitatud lisas 24. 
 

      (tuh eurodes) 
Klassifikaatori kood Nimetus 2011 

esialgne 
eelarve 

2011             
lõplik 

eelarve 

2011 
tegelik 
eelarve 
täitmine 

Tegelik 
täitmine 
miinus 
lõplik 

eelarve  

Üle 
viidud 
2012 

aastasse 

    A B C C-B D 
Raha ja selle 
ekvivalendid aasta 
alguses (lisa 3)   

    

3 115 

    

Tulude laekumine             
32 Kaupade ja teenuste 

müük 4 482 5 152 5 054 -98 0 
35 Saadud toetused 90 122 57 342 58 366 1 024 0 
38 Muud tulud 450 450 690 240 0 

Tulude l aekumine 
kokku 

  
95 054 62 944 64 110 1 166 0 

sh mitterahalised tulud*       20 840     
Kulude tasumine             

15 Materiaalsete ja 
immateriaalsete 
varade soetamine ja 
renoveerimine -17 996 

-19 
615 -14 422 5 193 -4 709 

4 Eraldised -2 603 
535 

-2 585 
644 

-2 580 
871 4 772 -4 770 

5 Tegevuskulud 
-35 771 

-41 
034 -37 646 3 388 -2 977 

6 Muud kulud -66 -118 -112 6 0 
Kulude tasumine kokku    -2 657 

368 
-2 646 

411 
-2 633 

051 13 359 -12 456 
sh mitterahalised kulud** 

  
    -746 

473 
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Finantseerimistehingud             
20.5 Kohustuste 

suurenemine 0 0 10 10 0 
20.6 Kohustuste 

vähenemine 0 0 -10 -10 0 
Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud 
siirded   

    1 857 
912 

    

Riigikassale üle antud 
siirded   

    
-13 412 

    

Raha ja selle 
ekvivalendid aasta lõpus 
(lisa 3)   

    

4 307 

    

Jaotamata summad              
Raha ja selle 
ekvivalendid aasta 
alguses (lisa 3)   

    

3 115 

    

Tulude laekumine             
32 Kaupade ja teenuste 

müük 812 1 031 933 -98 
  

35 Saadud toetused 6 281 4 760 4 760 0   
38 Muud tulud 450 450 690 240   

Tulude laekumine 
kokku 

  
7 543 6 241 6 383 142 0 

Kulude tasumine             
15 Materiaalsete ja 

immateriaalsete 
varade soetamine ja 
renoveerimine -17 996 

-19 
615 -14 422 5 193 -4 709 

6 Muud kulud -66 -118 -112 6   
Kulude tasumine kokku    

-18 062 
-19 
733 -14 534 5 199 -4 709 

Finantseerimistehingud             
20.5 Kohustuste 

suurenemine     10 10   
20.6 Kohustuste 

vähenemine     -10 -10   
Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
Riigikassast saadud 
siirded       

1 857 
912     

Riigikassale üle antud 
siirded       -13 412     
Raha ja selle 
ekvivalendid aasta lõpus 
(lisa 3)   

    

4 307 

    

              
Sotsiaalministeerium              
Tulude laekumine             

32 Kaupade ja teenuste 
müük   1 1 0   

35 Saadud toetused 64 583 33 607 34 631 1 024   
Tulude laekumine   64 583 33 608 34 632 1 024 0 
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kokku  
sh mitterahalised tulud*       20 840     
Kulude tasumine             

4 Eraldised -856 
048 

-837 
056 

-833 
294 3 762 -3 762 

5 Tegevuskulud 
-9 648 

-11 
220 -9 902 1 318 -991 

6 Muud kulud       0   
Kulude tasumine kokku    -865 

696 
-848 
276 

-843 
196 5 080 -4 753 

sh mitterahalised kulud** 
      

-746 
473     

Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
Ravimiamet              
Tulude laekumine             

32 Kaupade ja teenuste 
müük 2 211 2 183 2 183 0   

35 Saadud toetused   52 52 0   
Tulude laekumine 
kokku 

  
2 211 2 235 2 235 0 0 

Kulude tasumine             
4 Eraldised -25 -21 -20     
5 Tegevuskulud -2 388 -2 927 -2 352 575 -576 

Kulude tasumine kokku    -2 413 -2 948 -2 372 575 -576 
Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
Sotsiaalkindlustusamet              
Tulude laekumine             

32 Kaupade ja teenuste 
müük 211 230 230 0 

  

35 Saadud toetused 15 212 14 755 14 755 0   
Tulude laekumine 
kokku 

  
15 423 14 985 14 985 0 0 

Kulude tasumine             
4 Eraldised -1 718 

206 
-1 718 

145 
-1 717 

959 186 -186 
5 Tegevuskulud -8 557 -9 243 -8 958 285 -286 

Kulude tasumine kokku    -1 726 
763 

-1 727 
388 

-1 726 
917 471 -472 

Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
              
Tööinspektsioon              
Tulude laekumine             

35 Saadud toetused 600 328 328 0   
Tulude laekumine 
kokku 

  
600 328 328 0 0 

Kulude tasumine             
4 Eraldised -1 -1 -1   0 
5 Tegevuskulud -2 355 -2 291 -2 159 132 -132 

Kulude tasumine kokku    -2 356 -2 292 -2 160 132 -132 
Finantseerimistehingud   0 0 0 0 0 
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kokku  
Riikliku Lepitaja 
Kantselei 

            

Tulude laekumine 
kokku 

  
0 0 0 0 0 

Kulude tasumine             
5 Tegevuskulud -83 -83 -83 0   

Kulude tasumine kok ku   -83 -83 -83 0 0 
Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
              
Astangu 
Kutserehabilitatsiooni 
Keskus 

            

Tulude laekumine             
32 Kaupade ja teenuste 

müük 109 172 172 0   
35 Saadud toetused 324 651 651 0   

Tulude laekumin e 
kokku 

  
433 823 823 0 0 

Kulude tasumine             
4 Eraldised -5 -5 -5 0 0 
5 Tegevuskulud -1 821 -2 528 -2 299 229 -229 

Kulude tasumine kokku    -1 826 -2 533 -2 304 229 -229 
Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
              
Terviseamet              
Tulude laekumine             

32 Kaupade ja teenuste 
müük 1 105 1 481 1 481 0   

35 Saadud toetused 14 75 75 0   
Tulude laekumine 
kokku 

  
1 119 1 556 1 556 0 0 

Kulude tasumine             
4 Eraldised 

-26 113 
-26 
884 -26 152 732 -732 

5 Tegevuskulud -4 568 -5 187 -4 974 213 -197 
Kulude tasumine kokku    

-30 681 
-32 
071 -31 126 945 -929 

Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 
              
Illuka 
Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskus 

            

Tulude laekumine 
kokku 

  
0 0 0 0 0 

Kulude tasumine             
4 Eraldised -10 -14 -12 2 0 
5 Tegevuskulud -95 -102 -93 9 -2 

Kulude tasumine kokku    -105 -116 -105 11 -2 
Finantseerimistehingud   0 0 0 0 0 
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kokku  
              
Tervise Arengu 
Instituut 

            

Tulude laekumine             
32 Kaupade ja teenuste 

müük 34 54 54 0   
35 Saadud toetused 3 108 3 114 3 114 0   

Tulude laekumine 
kokku 

  
3 142 3 168 3 168 0 0 

Kulude tasumine             
15 Materiaalsete ja 

immateriaalsete 
varade soetamine ja 
renoveerimine 

          

4 Eraldised -3 127 -3 518 -3 428 90 -90 
5 Tegevuskulud -6 256 -7 453 -6 826 627 -564 

Kulude tasumine kokku    
-9 383 

-10 
971 -10 254 717 -654 

Finantseerimistehingud 
kokku   0 0 0 0 0 

 
* Mitterahaliste tuludena kajastatakse Innove SA (20 236 tuh eurot) ning Rahandusministeeriumi 
(604 tuh eurot) poolt tehtud välisprojektide makseid. Maksete tegemisel on kasutatud 
Sotsiaalministeeriumi eelarve järjetunnust. 
 
** Mitterahaliste kuludena kajastatakse Maksu- ja Tolliameti poolt Eesti Haigekassale ülekantud 
sotsiaalmaksu osa summas 725 633 tuh eurot, Innove SA poolt tehtud kulusid summas 20 236 tuh 
eurot ning Rahandusministeeriumi kulusid summas 604 tuh eurot. Maksete tegemisel on kasutatud 
Sotsiaalministeeriumi eelarve järjetunnust. 
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Raamatupidamise aastaaruande lisad 
 
Lisa 1. Raamatupidamise aastaaruande koostamisel ka sutatud arvestusmeetodid ja 
hindamisalused 
 
Üldpõhimõtted 

Sotsiaalministeeriumi konsolideeritud 2011. 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. Raamatupidamise 
aastaruande koostamisel on järgitud soetusmaksumuse printsiipi. 

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

1. jaanuarist 2011 ühines Eesti Vabariik euroalaga ning võttis kasutusele euro. Võrdlusandmed 
arvestati eurodesse ümber üleminekukursiga 15,6466 krooni =1 euro. 

Raamatupidamise aastaruanne on koostatud tuhandetes eurodes. 

Raha ja raha ekvivalendid  

Bilansis kajastatakse raha ja pangakontode kirjel kassas olevat sularaha, arvelduskontode jääke) 
ning lühiajalisi või katkestatavaid tähtajalisi deposiite. Deposiitidelt bilansikuupäevaks kogunenud 
laekumata intressid kajastatakse viitlaekumistena. Bilansipäeva seisuga  korrigeeritakse  rahajääki 
Riigikassa kontode osas, millel on negatiivne saldo (kasutatud arvelduskrediidi ulatuses). 

Maksu-, lõivu-, trahvi- ja muud nõuded  

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

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

Nõuded ostjate vastu 

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. 

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

Varud võetakse arvele soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja muudest soetamisega 
seotud otsestest kulutustest. Varude arvestamisel 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 2 tuh eurot. Varad, mille kasulik tööiga on üle ühe aasta, kuid mille 
soetusmaksumus on alla 2 tuh euro, 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. 

Põhivara kasulik tööiga on järgmine: 

Arvutustehnika   3 a 
Kontoritehnika   5 a 
Õppeinventar 10 a 
Mööbel 10 a 
Sõiduautod   5 a 
Muud masinad ja seadmed   5 kuni 10 a 
Hooned 20 kuni 50 a 
Rajatised 10 kuni 40 a 
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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 2 tuh eurot. Immateriaalset põhivara kajastatakse soetus-
maksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud väärtuse langusest 
tulenevad allahindlused. Immateriaalse põhivara amortiseerimisel kasutatakse lineaarset meetodit 
ning kasulik tööiga 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 käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad 
riskid ja hüved kanduvad üle rentnikule. Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina.  

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

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

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

Sihtfinantseerimine  

Sihtfinantseerimisena kajastatakse sihtotstarbeliselt antud ja teatud tingimustega seotud toetusi, 
mille korral sihtfinantseerimise andja kontrollib toetuste sihipärast kasutamist. Sihtfinantseerimist ei 
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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 Euroopa Keskpanga valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed 
finantsvarad ja -kohustused ning mitte-monetaarsed finantsvarad ja -kohustused, mida 
kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, on bilansipäeva seisuga ümber hinnatud eurodesse 
bilansipäeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga valuutakursside alusel. 
Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid on tulemiaruandes kajastatud perioodi tulu või 
kuluna.  

Maksude arvestus  

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

Tulude ja kulude arvestus  

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

Kogutud maksud võetakse arvele üldjuhul tekkepõhiselt vastavalt esitatud 
maksudeklaratsioonidele ja muudele tulu tekkimist kajastavatele dokumentidele. Lõivude ja 
trahvide tulu võetakse üldjuhul arvele lihtsustatult laekumise hetkel. Toodete müügist tulenevat tulu 
kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle ostjale ning müügitulu ja 
tehinguga seotud kulu on usaldusväärselt määratav. Tulu teenuste müügist kajastatakse teenuse 
osutamisel, lähtudes valmidusastme meetodist. Intressitulu arvestatakse tekkepõhiselt sisemise 
intressimäära alusel. Dividenditulu arvestatakse dividendide väljakuulutamisel.  

Netofinantseerimine riigieelarvest  

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

Rahavoogude aruanne 

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil, mille puhul on põhitegevuse rahavoogude 
leidmiseks korrigeeritud tegevustulemit, elimineerides mitterahaliste tehingute mõju ja 
põhitegevusega seotud käibevarade ning lühiajaliste nõuete ja kohustuste saldode muutused. 
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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) Maksu- ja Tolliameti kaudu Haigekassale edasiantavat sotsiaalmaksu, Innove SA ja 
Rahandusministeeriumi kaudu tehtud makseid kajastatakse mitterahaliste tulude ja kuludena, sest 
maksetel on kasutatud Sotsiaalministeeriumi eelarve täitmise järjetunnust; 
g) teistele riigiasutustele kantud raha ja neilt saadud raha kajastatakse eraldistena ja saadud 
toetustena (tekkepõhises aruandluses siiretena). 
 

Korrigeerimine 

Alates 1. jaanuarist 2011 muutis Rahandusministeerium asutuste majandustegevuse ja toetustega 
seotud rahaliste vahendite jääkidega seotud summade kajastamist Riigikassas. Muutus tähendab 
seda, et nimetatud kontode jäägid kanduvad uude finantsaastasse üle automaatselt. Varem tuli 
kontojääkide järgmisesse aastasse kandmiseks eraldi tagasi taotleda ning jäägid kanti üle 
aruandeaastale järgneva esimese kvartali lõpuks. Muutuse mõju oli 2 873 tuh eurot. 

2010. a valitsemisala koondaruande koostamise ajal muutis Tervise Arengu Instituut kahte kirjet, 
vähendas deklareerimata maksukohustusi ja suurendas maksukohustusi 112 tuh euro võrra. 
Nimetatud muutus ei kajastunud 2010. a koondaruandes. 

2010. a kajastati Sotsiaalministeeriumi koostatud aruandes sihtasutuste netovara muutust 
Rahandusministeeriumi saldoandmiku infosüsteemi andmete alusel, milles olev info ei ühtinud 
kahe sihtasutuse osas kirjalikult esitatud aastaaruandega. Muutuse mõju oli 81 tuh eurot. 

Koondbilanss    
                (tuh eurodes) 

  
2010. a Korrigee-

rimine 

2010 
korrigee-

ritud 
Varad 221 286 2 954 224 240 

        
Käibevara 18 529 2 873 21 402 
sh raha ja pangakontod 242 2 873 3 115 
Põhivara 202 757 81 202 838 
sh osalused sihtasutustes 163 906 81 163 987 
        

Kohustused ja netovara  221 286 2 954 224 240 
        
Lühiajalised kohustused  47 177 0 47 177   
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sh võlad töövõtjatele 1 978 -112 1 866 
muud kohustused ja saadud    
ettemaksed 34 750 112 34 862 

Pikaajalised kohustused 82 339 0 82 339 
Eelarvesse kuuluv netovara 91 770 2 954 94 724 

 

   
Tulemiaruanne    
                   (tuh eurodes) 

  
2010 Korrigee-

rimine 

2010 
korrigee-

ritud 
Tegevustulud 1 016 175  0 1 016 175 
Tegevuskulud -1 831 396  0 -1 831 396 
Tegevustulem -815 221  0 -815 221 
Finantstulud ja -kulud 6 248 81 6 329 
Sh Intressikulu -4 553  0 -4 553 
     Tulem osalustelt 10 749 81 10 830 
     Muud finantstulud ja -kulud 52  0 52 

Aruandeperioodi tulem -808 973 81 -808 892 
 

  
   
Rahavoogude aruanne 
                                                                                                                                 (tuh eurodes) 

 2010 Korrigee-
rimine 

Korrigee-
ritud 

Aruandeperioodi tegevustulem -815 221 0 -815 221 
Korrigeerimised 4 541 0 4 541 
Korrigeeritud tegevustulem -810 680 0 -810 680 
Põhitegevusega seotud käibevarade netomuutus kokku -678 0 -678 
Põhitegevusega seotud kohustuste netomuutus 3 405  0  3 405 
Sh   muutus võlgades töövõtjatele -48  -112 -160 
  
       muutus maksu-, lõivu- ja trahvikohustustes 216  112 328 
Rahavood põhitegevusest kokku -807 953  0 -807 953 
Rahavood investeerimistegevusest kokku -2 916 0 -2 916 
        
Rahavood finantseerimistegevusest kokku 810 861 2 873  813 734       
  
Sh  netofinantseerimine eelarvest 810 248 2 873 813 121 
        

Puhas rahavoog  -8 2 873 2 865 
        
Raha ja selle ekvivalendid perioodi alguses 250 0 250 
Raha ja selle ekvivalendid perioodi lõpus 242 2 873 3 115 

Raha ja selle ekvivalentide muutus  -8 2 873 2 865 
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Netovara muutuste aruanne    
 (tuh eurodes)  

    
Korrigee-

rimine Korrigeeritud 

Saldo 31.12.09 92 004 0 92 004 
Põhivara ümberhindlus 8 0  8 
Muudatused arvestuspõhimõtetes  -181 2 873 2 692 
Siire tulemi elimineerimisest -61 81  20 
Kokku muutused -234 2 954 2 720 

Saldo 31.12.10  91 770 2 954 94 724 
 
Raha ja selle ekvivalendid     
         (tuh eurodes) 

  
31.12.10 Korrigee-

rimine 
Korrigeeritud 

31.12.10 

AS SEB Pank 242  0 242 
Riigikassa  0 2 873 2 873 

Kokku 242 2 873 3 115 
 

 

 
Kohustused  
         (tuh eurodes) 

  

Lühiajalised 
kohustused 

Korrigee-
rimine 

Korrigeeritud 
lühiajalised 
kohustused 

Sotsiaalmaks 5 247 67 5 314 
Üksikisiku tulumaks 4 668 36 4 704 
Töötuskindlustusmaksed 48 8 56 
Käibemaks  12 0 12 
Erisoodustuste ja ettevõtja 
tulumaks 11 0 11 
Kogumispensioni maksed 9 1 10 

Maksud kokku 9 995 112 10 107 
Võlad töövõtjatele 1 978 -112 1 866 

 
Osalused sihtasutustes     
                      (tuh eurodes) 

Sihtasutuse nimi Osalus  
31.12.10 

2010.a 
netovara 
korrigee-

rimine 

Korrigeeri-
tud osalus 
31.12.10 

SA Tartu Kliinikum* 82 771  0 82 771 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla 72 210 31 72 241 
SA Viljandi Haigla 5 187 0 5 187 
SA Haapsalu Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 2 096 0 2 096 
Eesti E-tervise SA 960   960 
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SA Eesti Tervishoiu Pildipank 504 50 554 
SA Sillamäe Narkorehabilitatsioonikeskus 96  0 96 

SA Eesti Puuetega Inimeste Fond 82  0 82 
Kokku 163 906 81 163 987 

* andmed kajastatud koos SA Tartu Kiirabiga 
    
Siirded                   (tuh eurodes) 

  
2 010 Korrigee-

rimine 

2010 
korrigee-

ritud 

Rahalised netosiirded kokku 1 824 683  0 1 824 683 
Mitterahalised siirded kokku -1 015 771  0 -1 015 771 
        

Netosiire tekke ja kassapõhise tulemi vahe 
kandmiseks riigieelarvesse 61 -81 -20 
        
Netofinantseerimine riigieelarvest kokku 808 973 -81 808 892 

                                                                                                                   
Bilansipäevajärgsed sündmused  
 
Raamatupidamise aastaaruandes kajastuvad olulised vara ja kohustuste hindamist mõjutavad 
asjaolud, mis ilmnesid bilansikuupäeva 31.12.2011 ja aruande koostamispäeva 20.04.2012 
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 eurodes) 

  

Tulemiaruande näitajad aasta kohta Bilansi näitajad aasta lõpu seisuga 

Tegevus-
tulud 

Tegevusk
ulud 

Finants- 
tulud ja           
-kulud 

Varad Kohustused Netovara 

2011             

Sotsiaalministeerium koos tsentraliseeritud asutustega1 24 663 -131 945 -865 214 467 -21 360 -193 107 
sh             
    Sotsiaalministeerium 18 335 -83 228 -684 214 467 -21 360 -193 107 
    Ravimiamet2 2 870 -2 751 -17      
    Terviseamet2 1 957 -40 801 -118      
    Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 1 051 -2 538       
    Tööinspektsioon 450 -2 338 -45      
    Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 
kantselei3  -68 -1      
    Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus  -132       
    Riikliku Lepitaja Kantselei  -89       

Sotsiaalkindlustusamet 1 004 128 
-1 715 

563 -4 642 7 299 -122 444 115 145 
Tervise Arengu Instituut 3 245 -10 713  4 934 -826 -4 108 
              
Elimineerimised -226 225 1 -52 52   

Kokku  1 031 810 
-1 857 

996 -5 506 226 648 -144 578 -82 070 
2010 korrigeeritud             

Sotsiaalministeerium koos tsentraliseeritud asutustega1 19 633 -127 722 10 595 211 481 -16 126   -195 355 
sh             
    Sotsiaalministeerium 14 957 -81 856 10 781 211 481 -16 126  -195 355 
    Terviseamet2 1 973 -38 936 -130       
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    Ravimiamet2 1 776 -2 378 -17      
    Tööinspektsioon 442 -2 287 -39      
    Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus 485 -2 037       
    Illuka Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskus  -85       

    Riikliku Lepitaja Kantselei  -79       
    Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku 
kantselei3  -64       

Sotsiaalkindlustusamet 994 553 
-1 694 

459 -4 266 8 260 -112 742 104 481 
Tervise Arengu Instituut 2 213 -9 439   4 516  -665 -3 850 
       
Elimineerimised -224 224   -17 17   

Kokku  1 016 175 
-1 831 

396   6 329 
  224 
240 -129 516   -94 724 

       
1 Vaata lisa 23 „Tsentraliseeritud asutuste tulud ja kulud“  
2 Raamatupidamine tsentraliseeriti 01.11.2011        

 3 edaspidi voliniku kantselei 

 



 

Lisa 3. Raha ja selle ekvivalendid  
  
  (tuh eurodes)    

  31.12.11 
31.12.10 

korrigeeritud 
   

AS SEB Pank 137 242    
Riigikassa 4 170 2 873    

Kokku  4 307 3 115    
 

Tervise Arengu Instituudil on kontserniväline arvelduskonto AS-s SEB Pank. Riigikassas 
kajastuvad asutuste majandustegevusega ning välisprojektiga seotud toetusekontode saldod. 

 

Lisa 4. Tehingud avaliku sektori ja sidusüksustega   
     
Lisa 4a. Nõuded ja kohustused     
   (tuh eurodes) 

  
Lühiajalised 
nõuded 

Pikaajalised 
nõuded 

Lühiajalised 
kohustused 

Pikaajalised 
kohustused 

Seisuga 31.12.11         
Riigiraamatupidamiskohustuslased 7 737 237 14 566   
Sihtasutused, tütarettevõtjad* 4 645 79 5 830 1 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud** 100   2 014 356 
Kohalikud omavalitsused 24 52 19   
Avaliku sektori üksused kokku 12 506  368 22 429 357 

Seisuga 31.12.10         
Riigiraamatupidamiskohustuslased  4 079 244 11 294   
Sihtasutused, tütarettevõtjad*  4 130 158  4 458  2 
Muud avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud**  640   2 395  358 
Kohalikud omavalitsused  39  57  74   
Avaliku sektori üksused kokku 8 888  459 18 221 360 
*   Kajastatakse lisaks ka avaliku sektori alla kuuluvad äriühingud. 
 
** Kajastatakse lisaks ka avaliku sektori üksuste valitseva mõju all olevad sihtasutused ja 
mittetulundusühingud.   
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Lisa 4b. Tulud ja kulud 

           (tuh eurodes) 

  2011 2010 

  

Tegevus-
tulud 

Tegevus-
kulud 

Finants 
tulud ja -

kulud 

Tegevus-
tulud 

Tegevus
-kulud 

Finants 
tulud ja -

kulud 

Riigiraamatupida-
miskohustuslased  1 021 521  -4 572   

 1 007 
281  -3 107   

Sihtasutused, 
tütarettevõtjad*  5 106  -56 694  -638  3 794  -54 636  10 380 
Muud avalik-
õiguslikud 
juriidilised isikud**  256  -41 933    1 186  -46 536   
Kohalikud 
omavalitsused  94  -8 213  4  88  -7 498  4 
Avaliku sektori 
üksused kokku 1 026 977  -111 412 -634 1 012 349 

-111 
777 10 384 

*   Kajastatakse lisaks ka avaliku sektori alla kuuluvad äriühingud. 
 
** Kajastatakse lisaks ka avaliku sektori üksuste valitseva mõju all olevad sihtasutused ja 
mittetulundusühingud.   
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Lisa 5. Maksud, lõivud, trahvid     
     
Lisa 5a. Kohustused  
   (tuh eurodes) 

  

Lühiaja-
lised 

nõuded 

Makstud 
ettemak-

sed 

Saadud 
ettemak-

sed 

Lühiajali-
sed 

kohustu-
sed 

Seisuga 31.12.11         
Maksud         

Sotsiaalmaks        5 467 
Üksikisiku tulumaks        4 474 
Töötuskindlustusmaksed        61 
Käibemaks    1    44 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks        12 
Kogumispensioni maksed        140 
Maksude ettemaksed   833     

Maksud kokku    834    10 198 
Lõivud      0    

sh brutosummas     0   
Trahvid 5        

sh brutosummas 5       
Maksud, lõivud, trahvid kokku  5 834 0  10 198 

Seisuga 31.12.10 korrigeeritud         
Maksud         

Sotsiaalmaks       5 314 
Üksikisiku tulumaks       4 704 
Töötuskindlustusmaksed       56 
Käibemaks    1   12 
Erisoodustuste ja ettevõtja tulumaks       11 
Kogumispensioni maksed       10 
Maksude ettemaksed   553     

Maksud kokku    554   10 107 
Lõivud      33    

sh brutosummas     33   
Trahvid  10       

sh brutosummas  14      
Miinus ebatõenäoliselt laekuvad 

nõuded  -4      
Maksud, lõivud, trahvid kokku   10 554 33 10 107 

     
 

   
     

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 muuhulgas Sotsiaalkindlustusameti kohustus tasuda 
sotsiaalmaksu erijuhtudel summas vastavalt 4 912 tuh eurot (2010. a  4 812 tuh eurot ), mis 
tuleb tasuda 2012. aasta 10. jaanuariks. 

Kirjel „Üksikisiku tulumaks“ moodustab töötasudelt kinnipeetava tulumaksu kõrval ka suure osa 
Sotsiaalkindlustusameti poolt pensioni väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks summas 1 833 tuh 
eurot (2010. a 1 987 tuh eurot) ning vanemahüvitiste väljamaksetelt kinnipeetud tulumaks 2 320 
tuh eurot (2010. a 2 436 tuh eurot).  

5b. Tulud   
                (tuh eurodes) 

  2011 2010 

Maksud     
Tööandja sotsiaalmaks 1 003 436 994 012 
      
Riigilõivud kokku 373 355 
sh avaliku sektori üksustelt  16 14 
Ravimiseaduse alusel teostatavate toimingute riigilõiv 174 174 
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse alusel 
teostatavatel toimingutelt 139 134 
Muud riigilõivud  60 47 

Maksud, lõivud kokku  1 003 809 994 367 
 

Tööandja sotsiaalmaks on kajastatud Sotsiaalkindlustusameti tegevustuluna, mis on arvele 
võetud Maksu- ja Tolliameti õiendi alusel ning kajastatud antud üksuste vaheliste siiretena. 
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Lisa 6. Muud nõuded ja kohustused      
                     (tuh eurodes) 

   

31.12.11 31.12.2010 korrigeeritud 

Lühiajaline 
osa 

Pikaajaline 
osa 

Lühiajaline 
osa 

Pikaajaline 
osa 

Muud nõuded ja ettemaksed         
Ettemakstud toetused 3 929   5 551   
sh põhivara 39   631   
Nõuded toetuste ja siirete eest 7 169   3 465   
sh põhivara 6 483   2 895   
Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 
(vt lisa 5) 834   554   
Laenu- ja liisingunõuded 24   449   
Ettemakstud tulevaste perioodide 
kulud 1 003 369 961 459 
Muud nõuded 1 423 529 428 687 
Nõuded ostjate vastu 602   342   

Muud nõuded ja ettemaksed kokku  14 984 898 11 750 1 146 
Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed         
Toetuste ja siirete kohustused 23 435   22 969   
sh põhivara 5 053   3 258   
Maksu-, lõivu- ja trahvikohustused (vt 
lisa 5) 10 198   10 107   
Muud kohustused 1 126 1 71 2 
Toetusteks saadud ettemaksed 2 718   1 070   
Muud saadud ettemaksed ja tulevaste 
perioodide tulud 620 356 645 358 
Viitvõlad 1       

Muud kohustused ja saadud 
ettemaksed kokku  38 098 357 34 862 360 

 

Kirjel „Ettemakstud toetused“ kajastub muuhulgas Sotsiaalkindlustusameti poolt Eesti Postile 
tehtud ettemakse 2 400 tuh eurot (2010. a 3 611 tuh eurot ). 2011. a jaanuarikuu pensionide 
väljamaksu 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.  
 
Kirjel „Nõuded toetuste ja siirete eest“ kajastub muuhulgas Sotsiaalministeeriumi nõue 
Rahandusministeeriumile summas 5 227 tuh eurot ERF rahastatava „Kesk- ja piirkondlike 
haiglate infrastruktuuri optimeerimine“, „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ 
ja „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“. 

Kirjel „Toetuste ja siirete kohustus“ kajastuvad muuhulgas Sotsiaalkindlustusameti poolt 17 062 
tuh euro ulatuses 2011. aasta eest arvestatud, kuid bilansikuupäevaks väljamaksmata  
pensionide, toetuste ja hüvitiste kohustused (2010. a 17 895 tuh eurot). Olulisema toetuste 
maksmise kohustuse vähenemise võrreldes 2010. aastaga põhjustas vanemahüvitiste ja 
kahjuhüvitiste kohustuse vähenemine. 2010. aastal  arvestati Riigikohtu lahendites sätestatud 
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seisukohtadest tulenevalt  isikute avalduste alusel kahjuhüvitised ümber nii, et töövõimetuse 
astmele vastavat vanaduspensioni osa sellest maha ei arvata ja vahehüvitised tasuti 2011. 
aastal. 2011. aastal vähenes peretoetuste ja vanemahüvitiste saajate arv. Samuti vähenesid 
oluliselt õppelaenu osalise kustutamise maksed, sest alates 01.07.2009 lõpetas riik õppelaenu 
osalise kustutamise  ja uusi lepinguid enam ei lisandu.  
 
Kirjel „Toetuste ja siirete kohustused“ on kajastatud muuhulgas Sotsiaalministeeriumi 
kohustused ERF poolt rahastatud projektidele summas 5 081 tuh eurot (2010. a 3 338 tuh eurot) 
ning  1 277 tuh eurot Eesti Töötukassale tööturuteenuste osutamiseks vastavalt sõlmitud 
halduslepingule (2010. a 1 666 tuh eurot). 

                            (tuh eurodes) 
Tulud ja kulud muudelt nõuetelt ja 

kohustustelt 
2011 2010 

Intressitulu diskonteeritud pikaajalistelt 
nõuetelt 45 52 
Intressitulud deposiitidelt 1  0 

Kokku  46 52 
 

  
 

Pikaajalistelt nõuetelt arvestas Sotsiaalkindlustusamet intressitulu 45 tuh eurot (2010. a 48 tuh 
eurot) pikaajaliste pensionide, toetuste ja hüvitiste enammaksete diskonteerimisel.  
 

 
 Bilansivälised kohustused    31.12.11 31.12.10 
Muud sõlmitud hankelepingud kuni 1 a 1 150 8 509 
Võetud rendi- ja muud kohustused kokku 3 405 3 845 
sh kuni 1 aasta 423 422 
     1-2 aastat 392 426 
     2-3 aastat 374 415 
     3-4 aastat 355 387 
     4-5 aastat 338 351 
     üle 5 aasta 1 523 1 844 

 

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 26 tuh eurot. 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 
11 tuh eurot ja Kuulmisrehabilitatsiooni Keskusele 1 tuh eurot. 
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Lisa 7. Varud    
 (tuh eurodes) 

  31.12.11 31.12.10 
Tooraine ja materjal 2 620 6 050 
Riigitegevusvaru 513 468 
Ettemaksed 160 9 

Varud kokku  3 293 6 527 
 
Kirjel „Tooraine ja materjalid“ kajastuvad HIV/AIDSi ja tuberkuloosiravimid ning vaktsiinid. 2011. 
a hinnati varusid alla summas 754 tuh eurot (vt lisa 20).  

Kirjel „Ettemaksed“ kajastub Sotsiaalministeeriumi ettemaks 160 tuh eurot tuberkuloosi ravimite 
eest. Ettemaks on tehtud IDAle (International Dispensary Association), mis on WHO poolt 
volitatud rahvusvaheline ravimihulgimüüja. IDA lepingutingimused nõuavad ettemaksu tasumist. 
Reeglina me riigiasutusena ettemakseid ei tee, kuid IDA kaudu hangitavad ravimid on kordades 
odavamad kui Euroopa Liidus asuvate müügiloahoidjate esinduste pakutavad hinnad. IDA 
kaudu hangime tuberkuloosiravimeid ja antiretroviirusravimeid. Riigitegevusvaru ja 
tuberkuloosiravimid summas 677 tuh eurot on vastutaval hoiul SA Tartu Ülikooli Kliinikumis. 

Lisa 8. Osalused sihtasutustes  
     
    (tuh eurodes) 

Sihtasutuse nimi 

Korrigeeritud 
osalus  
31.12.10 

2010  
netovara 
korrigeeritud 
osa 

Mitte-
rahaline 
sisse-
makse 

Tulem 
kapitali- 
osaluse 
meetodil 

Osalus  
31.12.11 

SA Tartu Ülikooli Kliinikum* 82 771     1 214 83 985 
SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla 72 241 31 1 -3 409 68 833 
SA Viljandi Haigla 5 187     300 5 487 
SA Haapsalu Neuroloogiline 
Rehabilitatsioonikeskus 2 096     46 2 142 
Eesti E-tervise SA 960     288 1 248 
SA Eesti Tervishoiu 
Pildipank 554 50   203 757 
SA Sillamäe 
Narkorehabilitatsioonikeskus 96     -9 87 
SA Eesti Puuetega Inimeste 
Fond 82     4 86 
Kokku 163 987 81  1 -1 363 162 625 

 

 
 

* andmed kajastatud koos SA Tartu Kiirabiga. 
 
Kajastatud on sihtasutused, kelle üle on Sotsiaalministeeriumil valitsev või oluline mõju. 

SA Tartu Kiirabi asutajateks olid SA Tartu Kliinikum ja Tartu linn. 2008. a tegid audiitorid 
ettepaneku kajastada SA Tartu Kliinikumil oma aruandes oma enamusosalust SA Tartu Kiirabis. 
Seepärast on käesolevas aruandes osalused kajastatud ühes summas. 
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Alates 2008. a kajastatakse Sotsiaalministeeriumi bilansis kokkuleppel ministeeriumi juhtkonna 
ja Rahandusministeeriumiga SA Eesti Tervishoiu Pildipanga netovara. SA Eesti Pildipanga 
asutajateks olid võrdsetes osades SA Tartu Ülikooli Kliinikum ja SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla. Kuni 2008. a liitis Rahandusministeerium SA Eesti Tervishoiu Pildipanga 
netovara riigi koondaruandele. 
 
SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglale anti üle mitterahalise sissemaksena Saku vallas asuv 
kinnistualune maa harilikus väärtuses. Kinnistul asuv hoone oli ehitatud sihtasutuse vahenditest.  
 
 
Lisa 9. Tütarettevõtjad       
    (tuh eurodes) 

  
Osalus 
% 

Bilansiline 
väärtus 

31.12.10 

Mittera-
haline 
sisse-
makse 

Kasum 
kapitali- 

osalusest 

Bilansiline 
väärtus 

31.12.11 

Tütarettevõtjad           
AS Hoolekandeteenused 100% 14 064 73 643 14 780 

 
Mitterahalise sissemaksena anti üle neli maatükki kogupindalaga 151 tuh m2 harilikus väärtuses:  

• Ida-Viru maakonnas Vaivara vallas Sinimäe alevikus Lastekodu tn 2 kinnistu, 
• Lääne-Viru maakonnas Tapa linnas Loode tn 12 kinnistu, 
• Lääne maakonnas Ridala vallas Uuemõisa alevikus Neeme tn 5 kinnistu, 
• Valga maakonnas Tõrva linnas Raba tn 6 kinnistu. 

 
 Vabariigi Valitsuse poolt on heaks kiidetud ja Euroopa Komisjonis kinnitatud „Elukeskkonna 
arendamise rakenduskava“, mille alasuund „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ 
näeb ette 2015. aastaks 55 peremaja ja 11 tegelusmaja rajamist psüühilise erivajadusega 
inimestele. Kinnistud anti ASile Hoolekandeteenused üle kaasaegsete erihoolekande 
teenusekohtade väljaarendamiseks koos sinna juurde kuuluva teenusekeskkonnaga. 
 
AS Hoolekandeteenused rajab Sinimäe alevikku kuus  peremaja ja ühe tegelusmaja. 
Rajatavasse hoolekandekülasse paigutatakse reorganiseeritava Udriku hooldekodu kliendid.  
 
Tapa linna rajatakse kuus peremaja ja üks tegelusmaja. Rajatavasse hoolekandekülasse 
paigutatakse reorganiseeritava Aavere hooldekodu kliendid. 
 
Uuemõisa alevikku rajatakse kuus peremaja ja üks tegelusmaja. Rajatavasse 
hoolekandekülasse paigutatakse reorganiseeritava Ravila hooldekodu kliendid. 
 
Tõrva linna rajatakse kuus peremaja ja üks tegelusmaja. Rajatavasse hoolekandekülasse 
paigutatakse reorganiseeritava Koluvere hooldekodu kliendid. 
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Lisa 10. Kinnisvarainvesteeringud    
 (tuh eurodes) 

  2011 2010 
Bilansiline väärtus perioodi alguses     

Soetusmaksumus 97 74 
Akumuleeritud kulum -12 -9 

Jääkväärtus  85 65 
Perioodi  liikumised     

Amortisatsioon ja allahindlused (vt lisa 21) -2 -2 

Kinnisvarainvesteeringute üleandmine 
mitterahalise sissemaksena netovarasse   -73 

Ümberklassifitseerimine põhivarast   87 
Üleshindlus   8 

Liikumised kokku -2  20 
Bilansiline väärtus perioodi lõpus     

Soetusmaksumus 97 97 
Akumuleeritud kulum -14 -12 

Jääkväärtus  83 85 
 
2010.a klassifitseeris Sotsiaalkindlustusamet materiaalsest põhivarast 
kinnisvarainvesteeringuteks osa  maast ja hoonest asukohaga Pronksi 12, Tallinn 
soetusmaksumusega 93 tuh eurot ning osa maast ja hoonest asukohaga Ristiku 3, Jõgeva 
soetusmaksumusega 4 tuh eurot. 
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Lisa 11. Materiaalne põhivara     
                   (tuh eurodes)  

  
Maa 

Hooned 
ja 

rajatised 

Masinad 
ja 

seadmed 

Muu 
põhivara 

Lõpetamata 
tööd ja 

ettemaksed 
Kokku 

Bilansiline väärtus perioodi alguses    
Soetusmaksumus 384 21 963 6 912 498 880 30 637 
Akumuleeritud kulum   -4 164 -5 889 -353   -10 406 
Jääkväärtus 384 17 799 1 023 145 880 20 231 

Aruandeperioodi liikumised   
Soetused ja 
parendused  366 1 837 7 3 428 5 638 
Saadud mitterahaline 
sihtfinantseerimine    63    63 
Kulum, allahindlus ja 
mahakandmine (vt lisa 
21)  -677 -347 -43 -1 -1 068 
Üle antud 
mitterahalised 
sissemaksed -74     -74 
Üle antud mitterahaline 
sihtfinantseerimine -5 -1 136 -1 460   -2 601 
Ümberhindlus 95     95 
Ümberklassifitseerimine   1 136 14   -1 150 0 

Kokku liikumised  16 -311 107 -36 2 277 2 053 

Bilansiline väärtus perioodi lõpus   
Soetusmaksumus 400 22 329 6 826 407 3 157 33 119 
Kogunenud kulum   -4 841 -5 696 -298  0 -10 835 
Jääkväärtus 400 17 488 1 130 109 3 157 22 284 

Kasutusrendile (kasutusse) antud 
varad   
Soetusmaksumus    848       848 
Jääkväärtus    646       646 
 
Kirjel „Üle antud mitterahalised sissemaksed“ kajastub SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglale 
mitterahalise sissemaksena Saku vallas asuv kinnistualune maa harilikus väärtuses ja AS 
Hoolekandeteenused neli maatükki kogupindalaga 151 tuh m² (lisa 8 ja 9). 

Kirjel „Lõpetamata tööd ja ettemaksed“ kajastuvad suurima summana peretüüpi lastekodude 
ehitamise investeeringud summas 2 972 tuh eurot (2010. a 850 tuh eurot), mida 
kaasrahastatakse ERFist ja  Eesti-Šveitsi koostööprogrammist, ehitused lõppevad aastatel 2012 
ja 2013. 
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Lisa 12. Immateriaalne põhivara    
  (tuh eurodes)  

 

Tarkvara 
Lõpetamata 

tööd ja 
ettemaksed  

Kokku  

Bilansiline väärtus perioodi alguses  

Soetusmaksumus  7 629 254 7 883  

Akumuleeritud kulum -4 558   -4 558  

Jääkväärtus  3 071 254 3 325  

Aruandeperioodi liikumised        

Soetatud soetusmaksumuses 258 635 893  

Ümberklassifitseerimine põhivara 
klasside vahel 483 -483 0 

 

Amortisatsioon ja mahakandmine 
(vt lisa 21) -829 0 -829  

Kokku liikumine -88  152 64  

Bilansiline väärtus perioodi lõpus   

Soetusmaksumus  8 066 406 8 472  

Akumuleeritud kulum -5 083  -5 083  

Jääkväärtus  2 983 406 3 389  
 

 
Lisa 13. Eraldised ja tingimuslikud kohustused     
         
      (tuh eurodes)  

Eraldised 

Jääk 
31.12.10 

Kasu-
tatud  

Ümber-
hindlus 

Ümber-
klassifit-
seerimi-

ne 

Üleandmine 

Arves-
tatud 

intressi-
kulu 

Jääk 
31.12.11  

Pensionieraldised  88 051 -6 253 10 185 0 1 836 4 913 98 732  
sh lühiajalised 6 072 -6 253 11 6 762 79  0 6 671  

     pikaajalised 81 979  0 10 174 -6 762 1 757 4 913 92 061  

2008. a muudeti riigi raamatupidamise üldeeskirja § 48 lõiget 8, mille järgi tuleb bilansipäevaks 
välja teenitud, kuid välja maksmata pensionisuurendused, ametipensionid ja muud pikaajalised 
tööga seotud hüvitised endistele ja tööl käivatele riigi töötajatele kajastada eraldistena selle 
riigiraamatupidamiskohustuslase bilansis, kelle juures töötajad vastava hüvitise välja teenisid. 
Avaliku teenistuse seaduse  alusel pensionieraldiste arvestamise osas rakendatakse § 48 lõiget 
8 alates 31.12.2009.  

31.12.11 seisuga moodustab pensionieraldistest 98 732 tuh eurot valitsemisala asutuste 
potentsiaalne pensionieraldis kokku 8 808 tuh eurot.  

Lisaks arvestatakse pensionieraldiste osas, et avaliku teenistuse seaduse alusel 
pensionisuurendust saavatele pensionäridele arvestatakse pensionieraldisi selle riigiraamatu-
pidamiskohustuslase bilansis, kes neid välja maksab. Kui vastavaid hüvitisi maksab välja teine 
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asutus, kajastatakse väljamaksed siiretena sellele riigiasutusele, kelle bilansis vastavad 
eraldised on moodustatud.  

 
Siiretena üleantud väljamaksed:  

(tuh eurodes) 

Asutus 
2011. a  

väljamakstud 
pensionid 

2010. a 
väljamakstud 

pensionid 

Politseiamet 8 978 8 571 
Kaitseministeerium 3 775 3 491 
Harju Maakohus 1 330 1 150 
Prokuratuur 369 354 
Riigikohus 314 354 
Riigikontroll 263 263 
Õiguskantsler  31 31 
Päästeamet 37 25 
Kokku 15 097  14 239 

Aruandeaastal tehtud pensioni väljamakseid anti siiretena üle kokku summas 15 097 tuh eurot 
ning eripensionite väljamakseid anti siiretena üle summas 448 tuh eurot.  

Eripensionide väljamakseteks saadi siiretena Sotsiaalkindlustusameti eelarvesse erinevatelt 
riigiasutustelt kokku 14 782 tuh eurot. 

Avalike teenistujate pensionisuurendusi maksti 2011. aastal 6 253 tuh eurot. 
 

 

Lisa 14. Laenukohustused 
 

(tuh eurodes)                                                                 

 Tähtajaga kuni 1 
aasta 

31.12.11   
Laenud 1 101 
Kapitalirent 0 

Kokku  1 101 
31.12.10   

Laenud 785 
Kapitalirent 2 

Kokku  787 
 

Kirjel „Laenud“ kajastub Rahandusministeeriumilt saadud arvelduskrediit projektidele, millele ei 
ole võimalik saada ettemakseid. Seetõttu peab toetuse saaja tegema kulud esmalt oma 
eelarvest ja alles siis saab toetuse väljamakset taotluse alusel tagasi küsida. Arvelduskrediit 
võimaldab toetusekontol maksetega miinusesse minna.  
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Lisa 15. Saadud ja antud toetused 
      

15a. Saadud toetused        
    (tuh eurodes) 

  Jääk perioodi 
alguses 

Arvestatud 
tulu 

Jääk perioodi lõpus 

Nõuded 
Saadud 
ettemak-

sed  
Nõuded 

Saadud 
ettemak-

sed  

2011           
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 3 465   1 070 7 596 7 169   2 718 
Tagasinõutud sihtfinantseerimine    -13     
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks     16 248     

Tagasinõutud 
põhivarasihtfinantseerimine    -1 033     

Saadud toetused kokku  3 465   1 070 22 798 7 169   2 718 
            

2010           
Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 0 0 6 373 3 465   1 070  
Tagasinõutud sihtfinantseerimine     -137     
Sihtfinantseerimine põhivara 
soetamiseks     11 789     

Tagasinõutud 
põhivarasihtfinantseerimine     -67     

Saadud toetused kokku  0 0 17 958 3 465   1 070 
 
ERFist kaasfinantseeritavad suurimad projektid jagunevad järgmiste meetmete vahel: 

•  „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ (meede 2.6.1); 
•  „Õendus- ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamine“ (meede 2.6.3); 
•  „Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimine“ (meede 2.6.2). 
 

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

töötamistingimuste tagamine. 
 

2011.a meetmete tulud ja kulud jagunesid järgmiselt: 
• meede 2.6.3  8 329 tuh eurot; 
• meede 2.6.1  2 798 tuh eurot 
• meede 2.6.2  1 143 tuh eurot 

 
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 
kakskümmend üks ning toetuse saajateks on statsionaarse hooldusravi tegevusloaga 
piirkondlikud haiglad, keskhaiglad, üldhaiglad, kohalikud haiglad ja hooldushaiglad. 2011. a  
sihtfinantseerimise tulu ja kulu oli 6 979 tuh eurot. Suurimaks toetuse saajaks oli SA PJV 
Hooldusravi 1 617 tuh euroga. 
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Meetme „Kesk- ja piirkondlike haiglate infrastruktuuri optimeerimine“ toetuse andmise eesmärk 
on arendada aktiivravi infrastruktuuri, loomaks eeldused haiglate funktsionaalselt terviklikuks 
toimimiseks. Meetmest toetatakse kesk- ja piirkondlike haiglate hoonete ehitamisega seotud 
projektide elluviimist. Toetuse saajateks on SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Põhja-Eesti 
Regionaalhaigla ja SA Ida-Viru Keskhaigla. 
 
Hoolekande infrastruktuuri arendamine hõlmab endas 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 reorganiseerimise kuuele projektile, mahus 2 246 tuh eurot ning 
Sotsiaalministeerium on toetuse saaja rollis laste asenduskodude projektidele, mahus 2 766 tuh 
eurot.  
 
Tervise Arengu Instituudi ESF projektide, teadusgrantide ja muude välisprojektide (40 erinevat 
projekti) kogutulu oli 3 092 tuh eurot, millest suurim oli ESFi perioodi 2010-2011 tervise 
edendamise projekti tulu 1 700 tuh eurot.  
 
15b. Antud toetused     
 (tuh eurodes) 

  

Arvestatud 
kulu 2011 

Arvestatud 
kulu 2010 

Pensionikindlustustoetused 
sotsiaalmaksutuludest 1 260 313 1 245 751 

Vanaduspension 995 282 997 388 
Töövõimetuspension 188 026 175 461 
Muud pensionid 77 005 72 902 

Pensionikindlustustoetused mitte 
sotsiaalmaksutuludest  19 687 20 706 

Pensionid, pensionilisad ja -suurendused mitte-
sotsiaalmaksutuludest 12 578 13 140 
Rahvapension 7 109 7 566 

Sotsiaalkindlustustoetused kokku  1 280 000 1 266 457 
      

Peretoetused 269 044 274 477 
Vanemahüvitis 170 558 174 253 
Lapsetoetus 69 023 69 674 
Muud peretoetused 29 463 30 550 

Toetused puudega inimestele ja nende 
hooldajatele 53 869 50 388 

16-aastase ja vanema puudega isiku toetus 45 765 43 024 
Puudega lapse toetus 7 365 6 644 
Puudega vanema toetus 367 356 
Muud toetused  372 364 

Erijuhtudel riigi poolt makstav sotsiaalmaks 58 803 57 542 
Muud sotsiaalabitoetused  14 374 10 448 

Muud sotsiaalabitoetused ja hüvitised 6 246 4 789 



86 
 

Kutsehaiguste ja tööõnnetustega seotud 
kahjuhüvitised kannatanutele 6 054 3 567 
Toetused represseeritutele 2 074 2 092 

Sotsiaalabitoetused ja muud toetused 
füüsilistele isikutele kokku  396 090 392 855 

      
Arvestatud pensionieraldiste muutus 9 265 7 113 

Õppetoetused 59 101 
Sotsiaaltoetused kokku 1 685 414  1 666 526 

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks kokku 42 695 44 605 
Kodumaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 35 908 40 748 
Välismaine sihtfinantseerimine tegevuskuludeks 6 787 3 860 
Tagasinõutud sihtfinantseerimine  0 -3 

Sihtfinantseerimine põhivara soetuseks kokku 13 904 12 247 
Kodumaine sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 2 607 1 249 
Välismaine sihtfinantseerimine põhivara 
soetuseks 12 330 11 065 
Tagasinõutud sihtfinantseerimine -1 033 -67 
Mittesihtotstarbeline finantseerimine 8 331 7 924 
Antud toetused kokku 1 750 344  1 731 302 
sh avaliku sektori üksustele  57 763  61 115 
   
Jääk perioodi alguses 2 011 2 010 
Tasutud ettemaksed 5 551 5 369 
Kohustused 22 969 20 541 
Jääk perioodi lõpus     
Tasutud ettemaksed 3 929 5 551 
Kohustused   23 435 22 969 

 
Pensionikindlustustoetused  
 
Joonisel 1 on kujutatud Sotsiaalkindlustusameti pensionikindlustuse kulutuste struktuur üksikute 
pensioniliikide lõikes 2011. aastal. Enamuse moodustab vanaduspension – 83,2% (2010. aastal 
83,9%). Väikseim osatähtsus – 0,6% on aga rahvapensionil (2010. aastal samuti 0,6%).  
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Joonis 1. Pensionikindlustuse kulutuste struktuur 2 011. aastal
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Joonisel 2 on kajastatud pensionäride arv seisuga 01.01.2011 ja 01.01.2012 ning joonisel 3 
keskmine määratud pension sama seisuga. 
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Joonis 2. Pensionäride arv seisuga 01.01.2011 ja 01 .01.2012
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Pensionäride üldarv seisuga 01.01.2012 oli 404 525 isikut (seisuga 01.01.2011 395 749 isikut), 
mis tähendab, et nende arv on kasvanud võrreldes eelmise aasta sama seisuga  8 776 inimese 
e 2,2% võrra. 
 
Pensioniliigi järgi (joonis 2) suurenes kõige rohkem töövõimetuspensionäride arv – 7 503 
pensionäri ehk  9,1% võrra. Vanaduspensioni saajate arv on suurenenud võrdlusperioodil 1 786 
isiku ehk 0,6% võrra, sh ennetähtaegsete vanaduspensionäride arv on  suurenenud antud 
perioodil 1 275 isiku ehk 6,6% võrra. Rahvapensionäride arv on suurenenud - 130 inimese e 
2,1% võrra. Rahvapensioni osas on mõjutanud saajate arvu suurenemist töövõimetuse tõttu 
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rahvapensioni saajate arvu suurenemine 400 saaja e 12,8% võrra. Töövõimetuspensionäride 
arv avaldab pidevat kasvutendentsi, näiteks võrreldes 2001. aasta algusega on see arv 
kasvanud 43 394-lt isikult 90 093-le isikule, st 46 699 pensionäri võrra ehk 2,1 korda. Samal 
ajavahemikul on pensionäride üldarv suurenenud 366 654-lt isikult 404 525-le isikule, st 37 871 
pensionäri ehk 10,3% võrra. Töövõimetuspensionäride arvu suurenemise üheks põhjuseks on 
tööõnnetuste suur arv. Tööinspektsiooni andmetel on see arv 2011. aastal 3 741. Võrreldes 
2001. aastaga on tööõnnetuste arv tõusnud 2 421-lt 3 741-le e 54,5% ja võrreldes 2010. 
aastaga 3 215-lt  3 741-le e 14,1%.  
 
Kui vaadelda töövõimetuspensionäre soolise jaotuse järgi, siis näeme, et nende seas on mehi ja 
naisi võrdselt 50,0 %. Töövõime kaotuse järgi on töövõimetuspensionäridest kõige enam 
pensionäre, kelle töövõime kaotus oli 80% - 28,4% ja töövõime kaotus 60% - 17,1% (eelneval 
perioodil vastavalt 29,6% ja 17,3%). Suurenenud on pensionäride arv, kelle töövõime kaotus oli 
40%. Nende arv moodustab 16,6% töövõimetuspensionäride üldarvust (eelneval perioodil  
15,0%). 
 
Kui võrrelda keskmist määratud pensioni  2011. ja 2012. aasta algul, näeme, et keskmine 
määratud pension tervikuna on vähenenud  3,03 eurot ehk 1,1% võrra. 
 

Joonis 3. Keskmine määratud pension  seisuga
 01.01.11 ja 01.01.12
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Aruandeperioodil on keskmine määratud pension vähenenud: toitjakaotuspension 4,27 eurot 
ehk 2,8%, rahvapension 4,19 eurot ehk 3,9%, töövõimetuspension 3,03 eurot ehk 1,7% ja 
vanaduspension 1,05 eurot ehk 0,3%. Ainsana suurenes väljateenitud aastate pension 2,16 
euro võrra ehk 0,7%. 
 
Võrreldes 2001. aasta alguse keskmise määratud pensioniga on käesoleva perioodi 
pensionitõus 176,03 eurot ehk 2,9 korda (st 1 461 kroonilt ehk 93,37 eurolt 269,40 eurole).  
 
Peretoetused 
 
Peretoetuste kulu vähenemine on seotud saajate arvu vähenemisega. Võrreldes 2010. aastaga 
oli näiteks lapsetoetuse saajate arv vähenenud 3 233 saaja ehk 1,9% võrra. Samuti vähenes 
vanemahüvitise saajate arv. Kui 2010. aastal oli vanemahüvitise saajaid kokku 35 356 isikut, 
neist mehi 2 347, siis 2011. aastal oli vanemahüvitise saajaid 34 368 isikut, neist mehi 2 075 
Vanemahüvitise saajad toetuse liigi järgi jagunesid aastatel 2010-2011 järgmiselt: 
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Liik 
Saajaid 
kokku 
2010 

Mehed 
2010 

Naised 
2010 

Saajaid 
kokku 
2011 

Mehed 
2011 

Naised 
2011 

Saajate 
arvu 

muutus 
+/- 

Vanemahüvitis 100% 
ühe kalendrikuu tulu 
suuruses 23 109 1 948 21 161 22 217 1 748 20 469 -892
Vanemahüvitis 
maksimaalses 
suuruses 1 292 296 996 1 038 212 826 -254
Vanemahüvitis 
kuupalga alammääras 5 888 50 5 838 5 172 56 5 116 -716
Vanemahüvitis 
vanemahüvitise määras 5 067 53 5 014 5 941 59 5 882 +874
Kokku  35 356 2 347 33 009 34 368 2 075 32 293 -988
 
Keskmise vanemahüvitise suurus oli 2011. aastal 759,89 eurot, aga 2010. aastal – 733,54  
eurot, mis tähendab keskmise hüvitise suurenemist 26,35  euro ehk  3,5% võrra.    

Joonisel 4 on kujutatud peretoetuste (koos vanemahüvitistega) struktuur 2011. aastal. Jooniselt 
nähtub, et peretoetuste struktuuris moodustavad kõige suurema osa vanemahüvitised – 63,7%, 
lapsetoetused – 25,3% ja lapsehooldustoetused – 5,4%. 2010. aastal olid aga vastavad arvud 
63,4%, 25,5% ja 5,4%.  

Joonis 4. Peretoetuste kulutuste struktuur 2011. aa stal
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Toetused puuetega inimestele ja nende hooldajatele (igakuulised) 
 
Võrreldes 2010. aastaga suurenes puudega lapse toetuse saajate arv 831 saaja võrra ehk 
11,4% ja puudega täiskasvanu toetuse saajate arv 3 940 saaja võrra ehk 3,3% võrra. 

Joonisel 5 on kajastatud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste kulutuste struktuur. Näeme, et 
suurimaks kuluartikliks on puudega tööealise inimese toetus – 42,4%. Puudega 
vanaduspensioniealise toetus moodustas 23,9%, puudega 16-aastase ja vanema isiku toetus  
19,1% (2010. aastal – vastavalt 39,4%, 20,3% ja 26,1%). 
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Puuetega täisealiste inimeste toetusi  kajastatakse kolmes eraldi grupis: 
- puudega vanaduspensioniealise inimese toetus; 
- puudega tööealise inimese toetus; 
- puudega 16-aastase ja vanema isiku toetus. 
 

Joonis 5. Puudega inimeste sotsiaaltoetuste struktu ur 2011. 
aastal
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Erijuhtudel riigi poolt  makstav sotsiaalmaks  

 

Erijuhtudel riigi poolt makstava sotsiaalmaksu kulu tõusu põhjustas töötavate 
töövõimetuspensionäride arvu kasv 2011. aastal. Kui 2011. aasta detsembris oli neid 8 285, siis 
2010. aasta detsembris oli neid 6 298, st kasv 1 987 isiku ehk 31,5% võrra. Nii  2010. kui ka 
2011. aastal oli sotsiaalmaksuseaduses § 6 lõikes 1 sätestatud isikute eest sotsiaalmaksu 
maksmise arvestuslikuks aluseks kuumäär 278,02 eurot. 

 
Lisa 16. Tulud majandustegevusest    
  (tuh eurodes) 

  
2011 2010 

Tulud tervishoiust 4 330 3 046 
Üür ja rent 167 180 
Muu toodete ja teenuste müük  91 73 
Elamu- ja kommunaaltegevuse tulud 41 105 
Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 31 35 
Tulud haridusalasest tegevusest 21 15 

Kokku  4 681 3 454 
 
Enamiku Sotsiaalministeeriumi haldusala tuludest moodustavad tulud tervishoiust, millest 
omakorda suurimat tulu teenivad Ravimiamet 60% (ravimite registreerimistasud; 2010. a  31%) 
ning Terviseamet 38% (analüüsid ja uuringud; 2010. a 30%). 
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Lisa 17. Muud tulud    
  (tuh eurodes) 

  2011 2 010 
Kasum põhivara ja varude müügist 0 2 
Eespool nimetamata muud tulud 459 353 
sh regressinõuded 436 319 
Trahvid 63 41 

Kokku muud tulud  522 396 
 
Pensionide regressinõudeid esitab Sotsiaalkindlustusamet kindlustusfirmadele 
töövõimetuspensionide ja toitjakaotuspensionide kohta, mis on määratud alates 01.04.2000 
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). 
 
Lisa 18. Tööjõukulud    
  (tuh eurodes) 
  2011 2010 
Avaliku teenistuse ametnike töötasud 11 748 10 949 
Töötajate töötasud 4 034 3 658 
Ajutiste lepinguliste töötajate töötasud 922 919 
Valitavate ja ametisse nimetatud isikute 
töötasud 112 106 
Koosseisuvälised töötasud 538 366 
Eripensionid ja pensionisuurendused 919 -410 

Töötasud kokku  18 273 15 588 
Sotsiaalkindlustusmaks 5 827 5 376 
Erisoodustused 255 214 
Tulumaks erisoodustustelt 73 62 
Töötuskindlustusmaks 240 222 

Tööjõukulud kokku  24 668 21 462 
   

Kirjel „Eripensionid ja pensioni suurendused“ kajastatakse valitsemisala töötavate ametnike poolt  
väljateenitud pensionisuurendust vastava aasta kohta (alus avaliku teenistuse seaduse § 57). 
 
Valitavate ametiisikutena on kajastatud minister, soolise võrdõiguslikkuse volinik ja riiklik 
lepitaja. 

Töötasude kirje sisaldab muu hulgas ka puhkusereservi arvutuslikku kulu. 

Tööjõukulude kasvust poole moodustab SKA tööjõukulude kasv, mis on tingitud täistööaja 
taastamisest 2011. aastal. 2010. aastal rakendas SKA eelarvekärbete mõjuga toimetulekuks 
osalist tööaega (tööaega vähendati 10%). Ülejäänud kasv on peamiselt tingitud varasemalt 
täitmata ametikohtade täitmisest ja koosseisuväliste ametikohtade lisandumisest.  
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Keskmine töötajate arv 2011 2010 
    

Avaliku teenistuse ametnikud 1 121,09 1 091,08 
Töötajad 367,43 350,70 
Koosseisuvälised töötajad 69,01 10,66 
Valitavad ja ametisse nimetatud isikud 3,00 3,00 

Kokku  1 560,53 1 455,44 
 
Keskmine töötajate arv on kasvanud peamiselt koosseisuväliste ametikohtade loomise ja 
vakantside täitmise tõttu.  
 
Kõrgemale tegevjuhtkonnale arvestatud tasud:     
      
    (tuh eurodes) 

Asutus Ametikoht 

2011 2010 

Töö-
tasud 

Muud 
tasud 

Töö-
tasud 

Muud 
tasud 

Sotsiaalministeerium 
minister 43 8 44 8 
kantsler 40 0 40  

Voliniku kantselei volinik 28 0 28 0 
Riikliku Lepitaja Kantselei riiklik lepitaja 29 0 33 0 
Astangu Kutserehabilitatsiooni 
Keskus direktor 25 2 25 2 
Illuka Varjupaigataotlejate 
Vastuvõtukeskus direktor 11 0 12 0 

Ravimiamet 

peadirektor ja 
peadirektori 
asetäitja 77 0 74 0 

Sotsiaalkindlustusamet 

peadirektor ja 
peadirektori 
asetäitjad 79 0 72 0 

Tervise Arengu Instituut direktor 28 2 28 2 

Terviseamet peadirektor  34 0 32 0 

Tööinspektsioon 

peadirektor ja 
peadirektori 
asetäitja 49 0 49 0 
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Lisa 19. Majandamiskulud   
 (tuh eurodes) 

  2011 2010 
Sotsiaalteenused 64 414 60 571 
Administreerimiskulud 3 372 3 130 
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud  2 397 2 508 
  sh rent  1 169 1 122 
Kinnistute, hoonete ja ruumide 
majandamiskulud 1 837 1 904 
  sh rent  411 388 
Lähetuskulud 913 763 
Uurimis- ja arendustööd 907 575 
Inventari majandamiskulud 264 440 
  sh rent  11 20 
Õppevahendite ja koolituse kulud 551 440 
Sõidukite majandamiskulud 444 376 
  sh rent  203 166 
Koolituskulud 326 274 
Muu erivarustus ja materjalid 341 247 
Mitmesugused majanduskulud 383 181 
Meditsiinikulud ja hügieenikulud 80 64 
Töömasinate ja seadmete majandamiskulud 39 57 
Kommunikatsiooni-, kultuuri- ja vaba aja 
sisustamise kulud 21 50 
Toiduained ja toitlustusteenused 37 33 
Tootmiskulud 7 6 
Eri- ja vormiriietus (va kaitseotstarbelised 
kulud) 15 3 

Kokku  76 348 71 622 
 

Kirjel „Sotsiaalteenused“ moodustavad suurimad kulud kiirabiteenusele 25 845 tuh eurot (2010. 
a 25 702 tuh eurot), hooldus- ja rehabilitatsiooniteenustele 20 633 tuh eurot (2010. a 19 856 tuh 
eurot) ning AIDSI ravimitele ja vaktsiinidele 8 382 tuh eurot (2010. a 6 612 tuh eurot).  

Lisa 20. Muud tegevuskulud    
  (tuh eurodes) 

  2011 2010 

Maksud, lõivud, trahvid (tegevuskulud) kokku  3 840 2 495 
Käibemaks 3 687 2 482 
Muud maksud ja lõivud 156 13 
Ebatõenäoliselt laekuvad trahvinõuded -3  0 
Kulu ebatõenäoliselt laekuvatest nõuetest (va maksu -, lõivu-, 
trahvinõuded) kokku 160 236 
Muud tegevuskulud kokku 737 666 
sh varude allahindlus 754 638 
     muud kulud/tulud ning kursivahed -17 28 

Muud tegevuskulud kokku  4 737 3 397 
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Kirje „Varude allahindlus“ moodustab peamiselt vaktsiini Pandemrix allahindluse kulu summas 
579 tuhat eurot (68 090 doosi) seoses kõlblikkusaja möödumisega. Vaktsiin Pandemrix oli 
mõeldud inimeste massvaktsineerimiseks 2009 - 2010. a. gripi A/H1N1 pandeemia korral. 
Pandeemia algas aprillis 2009. a. Sotsiaalministeerium korraldas vaktsiini hanke 2009. aasta 
lõpus, mille tõttu vaktsiin saabus Eestisse alles 25. detsembril. Sel ajal esines juba haigestumise 
vähenemise trend ja elanikkonna huvi vaktsineerimise vastu oli väga väike. Pandemrixiga 
vaktsineeritud inimeste arv oli ~10 300.  

Lisa 21. Põhivara amortisatsioon ja ümberhindlus  
 

 (tuh eurodes) 
  2011 2010 

Kinnisvarainvesteeringute amortisatsioon 
(vt lisa 10) -2 -2 
Materiaalse põhivara amortisatsioon (vt 
lisa 11) -1 068 -2 781 
Immateriaalse põhivara amortisatsioon 
(vt lisa 12) -829 -830 

Kokku  -1 899 -3 613 
 
 
Lisa 22. Siirded    
    (tuh eurodes) 

  2011 
2010 

korrigee-
ritud 

Rahalised siirded     
Saadud riigieelarvest ülekannete tegemiseks 1 844 500 1 824 683 

Rahalised netosiirded kokku  1 844 500 1 824 683 
      

Mitterahalised siirded teiste 
riigiraamatupidamiskohustuslastega 

    
Saadud teistelt riigiraamatupidamiskohustuslastelt 18 467 13 929 
Üle antud teistele 
riigiraamatupidamiskohustuslastele -1 041 070 -1 029 700 

Mitterahalised siirded kokku  -1 022 603 -1 015 771 
      

Netosiire tekke ja kassapõhise tulemi vahe 
kandmiseks riigieelarvesse 9 795 -20 

      
Netofinantseerimine riigieelarvest kokku  831 692 808 892 
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Lisa 22a. Siirded 
     
Siirded teiste riigiraamatupidamiskohustuslastega     
   (tuh eurodes) 

Riigiasutuse nimi 
2011 2010 

Saadud Antud Saadud Antud 

Riigikogu valitsemisala  560 646 0 747 
Riigikantselei haldusala 2 64 0 11 
Haridus- ja Teadusministeeriumi 
valitsemisala 568 45 589 40 
Justiitsministeeriumi valitsemisala 1 371 1 931 268 1 875 
Kaitseministeeriumi valitsemisala 3 810 3 828 3 504 3 523 
Keskkonnaministeeriumi valitsemisala 2 53 0 151 
Kultuuriministeeriumi valitsemisala 63 16 77 13 

Majandus- ja 
Kommunikatsiooniministeeriumi 
valitsemisala 0 270  0 268 
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 0 187 4 252 
Rahandusministeeriumi valitsemisala 2 918 1 004 807 451 995 339 
Siseministeeriumi valitsemisala 9 173 29 187 9 036 27 468 
Välisministeerium 0 36  0 13 

Kokku 18 467 1 041 070 13 929 1 029 700 
 
 
 



 

Lisa 23. Tsentraliseeritud asutuste 
tulud ja kulud * 
      (tuh eurodes) 

Tsentraliseeritud 
raamatupidamisega 

asutused 
Sotsiaalministeerium 

Astangu 
Kutsereha-

bilitatsiooni Keskus 
Tööinspektsioon 

Illuka Varjupaiga-
taotlejate 

Vastuvõtu-keskus 

Riikliku 
Lepitaja 

Kantselei 

Voliniku 
kantselei 

Terviseamet1 Ravimiamet1 KOKKU 

  2011 20102 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 20102 

Tegevustulud  18 335 14 957 1 051 485 450 442 0 0 0 0 0 0 1 957 1 973 2 870 1 776 24 663 19 633 

Tulud 
majandustegevusest 6 19 147 134                 1 644 1 497 2 642 1 506 4 439 3 156 

Saadud 
sihtfinantseerimine 
tegevustuluna 

3 752 14 923 744 350 408 404             86 294 47 63 5 037 16 034 

Saadud 
sihtfinantseerimine 
põhivarale 

14 550 

  
160                   27     19 14 737 19 

Muud tulud 27 15   1 42 38             200 182 181 188 450 424 

Antud toetused  -61 818 -61 548 -10 -9 -1 -1 -15 -9 0 0 0 0 -28 -27 -19 -17 -61 891 -61 611 

Sotsiaaltoetused     -5       -15                   -20 0 

Preemiad ja 
stipendiumid       -4       -9                 0 -13 

Sihtfinantseerimine 
tegevuskuludeks -39 628 -61 548                     -28 -27     -39 656 -61 575 

Sihtfinantseerimine 
põhivara soetuseks -13 904 

  
                            -13 904 0 

Mittesihtotstarbeline 
finantseerimine -8 286 

  
-5 -5 -1 -1                 -19 -17 -8 311 -23 

Tööjõukulud  -5 044 -4 461 -1 550 -1 399 -1 915 -1 875 -28 -26 -86 -77 -65 -60 -4 484 -4 049 -1 878 -1 620 -15 050 -13 567 

Koosseisuliste töötajate 
töötasu 

-3 131 -2 982 -969 -907 -1 255 -1 236 -16 -15 -61 -57 -42 -45 -3 232 -3 021 -1 107 -1 010 -9 813 -9 273 

Ajutiste lepinguliste 
töötajate töötasu -90 -82 -69 -39 -42 -54 -4 -4         -8 -13 -112 -94 -325 -286 

Muud koosseisuvälised 
töötasud -280 -208 -92 -79 -67 -22             -26 -1 -74 -57 -539 -367 

Eripensionid ja 
pensionisuurendused 

-205 45  0 0 -39 -69     -4 
  

-8 
  

-62 76 -42 14 -360 66 

Erisoodustused -82 -64 -19 -13 -27 -26             -18 -24 -55 -40 -201 -167 
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Tööjõukuludega 
kaasnevad maksud ja 
maksed 

-1 256 -1 170 -401 -361 -485 -468 -8 -7 -21 -20 -15 -15 -1 138 -1 066 -488 -433 -3 812 -3 540 

Majandamiskulud  -12 604 -11 408 -724 -423 -364 -346 -64 -31 -2 -2 -3 -4 -35 
254 

-33 
927 -617 -549 -49 632 -46 690 

Muud tegevuskulud  -3 762 -4 439 -254 -206 -58 -65 -25 -19 -1 0 0 0 -1 035 -933 -237 -192 -5 372 -5 854 

Finantstulud ja kulud  -684   10 781 0 0 -45 -39 0 0 0 0 -1 0 -118 -130 -17 -17 -865   10 595 

Kulud kokku  -83 912   -71 075  -2 538 -2 037 -2 383 -2 326 -132 -85 -89 -79 -69 -64 -40 
919 

-39 
066 -2 768 -2 395 -132 810   -117 

127 

TULEM -65 577  - 56 118  -1 487 -1 552 -1 933 -1 884 -132 -85 -89 -79 -69 -64 -38 
962 

-37 
093 102 -619 -108 147   - 97 494 

* Tulud ja kulud sisaldavad omavahelisi tehinguid.     
1 Raamatupidamine tsentraliseeriti seisuga 01.11.2011. a  
2 2010.a andmed on korrigeeritud 
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Lisa 24. Selgitused eelarve täitmise aruande kohta  
 
2011. a ei tehtud lisaeelarvet, küll aga tehti aasta lõpus riigieelarve seaduse muutmise 
seadus. Arvestades, et riigieelarve on koostatud eelneva aasta sügisel, oli otstarbekas 
ministeeriumi seatud eesmärkide saavutamiseks algatada valitsemisala riigieelarve muutmine, 
kohandumaks muutunud oludega. Eelarvet ei saanud muuta kaasfinantseerimisega seotud 
kulude ja arvestuslike kulude arvelt ning tuludest sõltuvate kulude ümbertõstmise osas. 
Samuti ei arvestatud muudatusettepanekutega, mida on võimalik teha Vabariigi Valitsuse 
korraldusega. 
 
Riigieelarve seaduse muutmise taotluse aluseks oli ülevaade 2011.a riigieelarve täitmisest 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas III kvartali lõpus. Olulisemateks mõjutajateks olid 
sotsiaalkulud – üheksa kuu kulud kokku olid võrreldes eelneva aastaga suurenenud 4,4% 
(77 800 tuh eurot). Märkimisväärselt olid suurenenud maksed kohustusliku kogumispensioni 
fondi (44 500 tuh eurot), kulutused ravikindlustuseks (5,2% ehk 26 600 tuh eurot), 
pensionikulu (1,2% ehk 11 300 tuh eurot), puuetega inimeste toetused (7,5% ehk 2 800 tuh 
eurot) ning oluliselt olid vähenenud kulutused töötutoetuseks (36,4% ehk 2 400 tuh eurot). 
 
Olulisemad muudatused, mis tehti 2011.a riigieelarve seaduse muutmisega: 

- kindlustamata isikute vältimatu abi eelarve prognoositud kasutamata jäägi arvelt 
eraldatavad täiendavad vahendid planeeriti peamiselt HIV/AIDSi (406 tuh eurot) ja 
tuberkuloosiravimite (103,8 tuh eurot) soetamiseks; 3,6 tuh eurot Terviseametile 
alaealistele suunatud teavituskampaania (hepatiidi ja gripi ennetus) kulude katteks; 69 
tuh eurot personalikuludeks (koondamishüvitised) Ravimiameti, Terviseameti ja 
Tervise Arengu Instituudi arvestuse tsentraliseerimise lõpuleviimiseks; 

- toimetulekuvahendite prognoositud kasutamata jäägi arvelt eraldati 250 tuh eurot 
kiirabile 10 elustamisseadme soetamiseks väikesaartele ja äärealadele, 250 tuh eurot 
puuetega inimeste ligipääsu (nt kaldteede ehitus) tagamiseks Sotsiaalministeeriumi 
valitsemisala asutustes ning 500 tuh eurot proteeside, ortopeediliste ja muude 
abivahendite soetamiseks puuetega inimestele; 

- Ravimiametil ei tulnud 2011. aastal maksta Euroopa Farmakopöa liikmemaksu ning 
vahendid suunati Sotsiaalministeeriumi ILO liikmemaksu tasumiseks; 

- laste riikliku hoolekande eelarve prognoositud kasutamata jäägi arvelt eraldati 300 tuh 
eurot Astangu 27 hoone C-korpuse juurdeehituse avariiohtliku olukorra 
likvideerimiseks, 8,6 tuh eurot Sotsiaalministeeriumi auto väljaostuks liisinglepingu 
lõppedes, 150 tuh eurot SA Hiiumaa Haigla kompuutertomograafi puudujääva osa 
rahastamiseks ning 18,9 tuh eurot Eesti Vabariigi ja Vene Föderatsiooni vahelise 
pensionilise kindlustamise alase koostöökokkuleppe ajutise ennetähtaegse 
rakendamisega seotud ühekordsete kulude katteks; 

- ühekordne sisemine kokkuhoid võimaldas vähendada Tööinspektsiooni 
majanduskulusid, katta Tööinspektsiooni IALI liikmemaks ja uuendada vananenud 
autoparki kahe auto võrra, mille maksumus kokku on 22 tuh eurot; 

- planeeritud kulud erihoolekandele kohtumääruse alusel vähenesid 80 tuh eurot seoses 
kohtumääruste eeldatust väiksema arvuga ning vabanevaid vahendeid kasutati teiste 
erihoolekandeteenuste osutamiseks. 

 
Ministeeriumi eelarve täitmine 
Valitsemisala 2011. aasta lõplik eelarve maht koos riigisiseste tehingute ja Vabariigi Valitsuse 
reservist eraldatud rahaga oli 2 646 411 tuh eurot, moodustas riigieelarvest 46%. Alates 2011. 
aastast on Sotsiaalkindlustusameti eelarvest viidud riigikohtunike, õiguskantsleri ja 
Riigikontrolli ametnike pensionite suurenduste eelarved põhiseaduslike institutsioonide 
eelarvetesse. 
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Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud riigieelarvest suurenesid 2010. aastaga võrreldes 161 000 
tuh eurot seoses maksetega kohustusliku kogumispensioni fondi; haigete ja puuetega 
inimeste sotsiaalsele kaitsele suunati 58 700 tuh eurot, kulud kasvasid 8 300 tuh euro võrra 
seoses saajate arvu kasvuga.  
 
Eakate sotsiaalsele kaitsele, sealhulgas riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel 
makstavateks pensionideks, kulus 2011. aastal 1 300 000 tuh eurot. Kulud kasvasid 27 900 
tuh eurot seoses tööaastate lisandumisega ja pensionäride arvu kasvuga. 
 
Perekondade ja laste sotsiaalsele kaitsele (peretoetused) planeeriti 272 700 tuh eurot. Kulud 
suurenesid 19 100 tuh eurot seoses saajate arv kasvuga.  
 
Riik tasus vanemahüvitise saajate eest eraldisi kohustusliku kogumispensioni fondi summas 
1 200 tuh eurot.  
 
Töötute sotsiaalsele kaitsele, sh töötutoetuseks oli suunatud 11 200 tuh eurot ja riigi poolt 
makstava sotsiaalmaksu katteks töötute eest 23 200 tuh eurot. Töötutoetuste maht vähenes 2 
100 tuh eurot seoses töötute arvu vähenemisega. 
 
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala peamised valdkonnad, mille kulude rahastamisse 
panustatakse välistoetusi, on tööturu- ja tervishoiuvaldkond. 
Tervishoiu valdkond moodustab 13,4% kuludest ning 2011. aastal olid valdkonna kulud 
803 000 tuh eurot. Võrreldes 2010. aastaga kasvasid kulud 21 000 tuh eurot, sealhulgas 
kasvasid 3 900 tuhande euro võrra kulud riiklikule ravikindlustusele. Olulised olid valdkonna 
kulude kasvus välisvahenditest rahastatavad investeeringud haiglavõrgu arendamisele 
summas 11 800 tuh eurot. 
Sotsiaalkaitse valdkonnas moodustasid välistoetused 2011. aasta eelarve projektis 
kavandatud kuludest ligikaudu 2,7% (73 600 tuhat eurot). Toetusi suunati eelkõige tööturu 
olukorra parandamiseks ning hoolekandeasutuste reorganiseerimiseks. Olemasolevad 
vahendid võimaldasid tööturuteenuseid osutada hinnanguliselt 15%-le arvel olevatest 
töötutest. Seoses suurenenud vajadusega tööturuteenuste järele, suurendati 2011. aastal 
toetuse kasutamise mahtu 21 200 tuhande euroni, kasutades selleks Euroopa Liidu toetusi 
varemkavandatust oluliselt suuremas mahus. 
Riiklike hoolekandeasutuste reorganiseerimise raames ehitati psüühiliste erivajadustega 
inimestele uusi peremaju. Samuti jätkus riiklike laste hoolekandeasutuste reorganiseerimine. 
Lapsekesksele kontseptsioonile tuginevalt ehitati peremaju Šveitsi-Eesti koostööprogrammi  ja 
Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. 
Aktiivravi osutamise tulemuslikkuse tõstmiseks ning õendus- ja hooldusteenuste kvaliteedi ja 
kättesaadavuse parandamiseks loodi välistoetuse abil olemasolevates aktiivravi- ja 
hooldushaiglates tingimused integreeritud õendus- ja hooldusteenuste osutamiseks. 
Suurprojekti raames jätkati Põhja- Eesti Regionaalhaigla rekonstrueerimist ja laiendamist.  
 
2011. aasta jäägid kanti 2012. aastasse üle rahandusministri 27. jaanuari 2012. a käskkirjaga 
nr 21. Maikuus kanti täiendavalt üle Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse investeeringute 
vahendid summas 482 tuh eurot. 
Suuremad jäägid: 

- 105 tuhat eurot psüühiliste erivajadustega inimeste hoolekandeteenuste eest  
tasumiseks 2011.a osutatud teenuste eest 2012. aastal; 

- 112 tuhat eurot ekspertarstide töötasu suurendamiseks  alates 1.juunist seoses 
töömahu suurenemisega tervise infosüsteemist terviseseisundit puudutavate andmete  
käitlemisel ning seoses täiendavate töödega Eesti-Vene pensionilepingu 
rakendamisel; 

- 378 tuhat eurot, et tagada 2011. aasta finantseerimise tase asenduskoduteenusele; 
- 235 tuhat eurot, IT jätkuprojektide kohustuste täitmiseks, kus hange oli välja kuulutatud 

2011. aastal; 
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- 250 tuhat eurot puuetega inimeste elukvaliteedi parandamiseks, inimeste ligipääsu 
tagamiseks SOMi valitsemisala asutustele; 

- 2 757 tuhat eurot, HIV/AIDS ravimite soetamiseks. Ülekantav summa on seotud 2011. 
aasta riigieelarve muudatusega; 

- 135 tuhat eurot tuberkuloosiravimite soetamiseks, ülekantav summa on seotud 2011. 
aasta riigieelarve muudatusega; 

- 1 046 tuhat eurot, kulud on seotud 2011. aastal võetud kohustustega; 
- 169 tuhat eurot, katmaks võimalikud riskid residentide arvu muutustest 2012. aastal; 
- 195 tuhat eurot kindlustamata isikute ravijuhtude katteks 2012. aastal; 
- 732 tuhat eurot, tagamaks väikesaarte kiirabiteenus. 

 
2011. aastal Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahendid 
Vabariigi Valitsus eraldas oma 01. Septembri 2011. a korraldusega nr 384 reservist Illuka 
Varjupaigataotlejate Vastuvõtukeskusele 9 tuhat eurot vastuvõtukeskuses elavatele 
varjupaigataotlejatele rahalise toetuse maksmiseks ja 8,9 tuhat eurot vastuvõtukeskuse 
täiendavate majandamiskulude katteks. 
 

(tuh eurodes) 
 Lõpliku eelarve kujunemine  Tulud Kulud Finantseerimis-

tehingud 

Esialgne eelarve 95 054 -2 657 368 0 
Üle toodud eelmisest aastast 0 -11 679 0 
Muudatused lisaeelarve alusel 0 -999 0 
Muudatused Vabariigi Valitsuse määruste alusel 
Euroopa Liidu struktuurifondide ja 
kaasfinantseerimise ümberjaotamisest 

0 0 0 

Valitsemisalasisesed ümberjaotamised (sh 
õppelaenude tasumiseks) 

0 -1 0 

Eelarves kavandatud toetused -90 122 90 122 0 
Tegelikult laekunud toetused 57 342 -57 342 0 
Kasutatud arvelduskrediit 0 -1 152 0 
Eelarves kavandatud majandustegevusest 
laekuv tulu 

-4 022 4 022 0 

Tegelikult majandustegevusest laekunud tulu 4 692 -4 692 0 
Eelarves kavandatud muud arvestuslikud kulud 0 2 432 002 0 
Tegelikud muud arvestuslikud kulud 0 -2 439 305 0 
Saadud Vabariigi Valitsuse reservfondist  0 -19 0 
Antud Vabariigi valitsuse reservfondi 0 0 0 
Kokku lõplik eelarve 62 944 -2 646 411 0 

 
 
Lisa 25. Bilansipäeva järgsed sündmused 
 
Perioodil 01.01.2012-28.05.2012 on tehtud täiendavaid tagasinõude otsuseid ERF 
projektidele summas 17 tuh eurot (Ravila erihoolekande projekti tagasiõue 27.03.2012 kk nr. 
62, SA Hiiumaa Haigla projekti tagasinõue 08.03.2012 kk nr. 48, SA Peipsiveere 
Hooldusravikeskuse projekti  tagasinõue 16.04.2012 kk. nr. 72). 
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Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas tegutsevate valitsusasutuste 
haldus-, kohtu- ja muud menetlused ajavahemikul 31.12.2011-28.05.2012: 
 
Sotsiaalministeerium: 
 

• Apteekide kaebused perioodil 21.12.2007-16.10.2009 saamata jäänud tulu katteks 
Vabariigi Valitsuselt väljamõistmiseks. Hinnanguline summa kokku 184 tuhat eurot. 
Tallinna Halduskohus on kaebused lahendanud Eesti Vabariigi kasuks. Kaebajad on 
Tallinna Halduskohtu otsuse vaidlustanud ning asja lahendab hetkel Tallinna 
Ringkonnakohus. Juhtkonna tasemel on probleemi teadvustatud, st ebaselget 
seadusesätet on üritatud muuta selgemaks, edastades vastavasisulise eelnõu 
Riigikogule. Riigikogu ei ole tänaseks esitatud eelnõu vastu võtnud. Hoolimata 
asjaolust, et esimene kohtuaste on teinud Eesti Vabariigile soodsa lahendi, on 
negatiivne lahend kõrgematest kohtuastmetest võimalik. Nimetatud kohtuasjade puhul 
on oluline, et kahju on jätkuv, st kahjunõue suureneb iga päevaga.  Teine oluline 
asjaolu on, et juhul kui Vabariigi Valitsus peaks selle kohtuasja kaotama, tekib 
automaatne nõudeõigus kõigil Eestis tegutsevatel apteekidel. Õigustloova aktiga 
tekitatud kahju võib nõuda viimase kolme aasta kohta. Umbkaudsete arvutuste 
tulemusel on võimalik kahjunõue 19 174 tuhat eurot. 

• Apteegi kaebus Eesti Vabariigilt 1100 tuh euro suuruse kahjuhüvitise 
väljamõistmiseks. Kahjunõude aluseks on mitmed ravimiseadusel põhinevad asjaolud, 
mis kogumis on väidetavalt kaasa toonud ebaseadusliku riigiabi andmise ja 
konkurentsieeskirjade rikkumise kaebaja kui väikeapteegi suhtes. Halduskohtu otsus 
tehti 10.04.12 riigi kasuks, kuid kaebaja on halduskohtu otsuse vaidlustanud ning asja 
lahendab hetkel Tallinna Ringkonnakohus.  

 
Sotsiaalkindlustusamet: 
 
Hagi endiselt ametnikult 216 tuhande euro sissenõudmiseks. Ametnik rikkus riigihanke 
menetluse reegleid ning ta tunnistati süüdi kriminaalasjas. Kuna tegemist oli Euroopa 
Komisjoni finantseeritud välisabi projektiga, nõudis Euroopa Komisjon riigile eraldatud summa 
tagasi, mis on ka tasutud. Seega tekkis riigile kahju. Asi on I astme kohtu menetluses. Senini 
on kohus piirdunud üksnes kirjalike arvamuste küsimisega. Esimene istung on maikuus 2012. 
aastal. Hagi rahuldamise tõenäosus on 50%. Kohtulahendi eeldatav aeg – aastatel 2012-
2013. 
 
Ravimiamet: 
 

• 16.06.2008 Ravimiameti ettekirjutusele ravimireklaami nõuete rikkumise kohta esitas 
ettevõte kaebuse Tartu Halduskohtule ettekirjutuse tühistamise nõudes. 28.11.2008 
Tartu Halduskohus jättis kaebuse rahuldamata. 09.01.2009 esitas ettevõte 
apellatsioonkaebuse Tartu Ringkonnakohtule, põhjendades muu hulgas, et esimese 
astme kohus ei ole ravimiseadust tõlgendanud kooskõlas ravimidirektiiviga 
(2001/83/EÜ) ja taotles eelotsuse küsimist Euroopa Kohtult. 11.06.2009 Tartu 
Ringkonnakohus otsustas peatada haldusasjas menetluse ja taotleda Euroopa Kohtult 
antud küsimuses eelotsust. Euroopa Kohus leidis, et reklaamis avaldatud tsitaadid 
peavad olema kooskõlas ravimi omaduste kokkuvõttega ja võivad seda teavet ainult 
SPC-ga kooskõlaliselt täiendada (Euroopa Kohtu otsus 5. mai 2011 C-249/09). 
Eelotsuses antud tõlgenduse põhjal tegi Tartu Ringkonnakohus 17. veebruaril 2012 
otsuse, jättes kaebuse täielikult rahuldamata  19.03.2012 esitas ettevõte kassatsiooni. 
Ringkonnakohus jättis halduskohtu otsuse muutmata ning kaebaja esitas kassatsiooni. 
Riigikohus pole kassatsiooni menetlusse võtmist otsustanud.   

• 04.01.2011 esitas ettevõte kaebuse Harju Maakohtule Ravimiameti 20.12.2010 otsuse 
väärteoasjas tühistamiseks, millega määrati ravimireklaami nõuete rikkumise eest 
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karistuseks rahatrahv 6 tuhat eurot. 27.06.2011 rahuldas Harju Maakohus kaebuse 
osaliselt, jättes otsuse sisu muutmata, kuid määrates karistuseks rahatrahvi 3 tuhat 
eurot. 24.10.2011 esitati kassatsioon Riigikohtule. Riigikohtu kriminaalkolleegiumi 
28.03.2012 kohtuotsusega saadeti asi Harju Maakohtule uuele arutamisele, viidates 
puudustele Harju Maakohtu kohtuotsuse põhjendamisel. Istungi aeg on Harju 
Maakohtus määratud 04.06.2012. 

• 02.05.2011 esitas apteek kaebuse Tartu Halduskohtule Ravimiameti 18.02.2011 
otsuse tühistamiseks, millega Ravimiamet peatas apteegi tegevusloa  kehtivuse. 
18.10.2011 jättis Tartu Halduskohus kaebuse rahuldamata 17.11.2011 esitati 
apellatsioonkaebus Tartu Ringkonnakohtule. Tartu Ringkonnakohus istungi aega 
määranud ei ole. 

• 13.09.2011 esitas ettevõte kaebuse Ravimiameti 29.08.2011 otsuse väärteoasjas 
tühistamiseks, millega määrati ravimireklaami nõuete rikkumise eest karistuseks 
rahatrahv 25 000 eurot. Harju Maakohus 19.01.2012 kohtuotsusega rahuldas kaebuse 
osaliselt, jättes otsuse sisu muutmata, kuid määrates karistuseks rahatrahvi 15 tuhat 
eurot. Lahend jõustus 27.01.2012. 

• 01.10.2011 esitas apteek Tartu Halduskohtule kaebuse Ravimiameti 30.09.2011 
otsuse tühistamiseks, millega Ravimiamet jättis apteegi tegevusloa uuendamata, ning 
taotluse esialgse õiguskaitse kohaldamiseks. 04.11.2011 jättis Tartu Halduskohus 
esialgse õiguskaitse rahuldamata. 14.11.2011 esitas apteek määruskaebuse Tartu 
Ringkonnakohtule. 22.12.2011 jättis Tartu Ringkonnakohus määruskaebuse 
rahuldamata (lõplik). Tartu Halduskohtu 29.03.2012 kohtuotsusega jäeti apteegi 
kaebus rahuldamata. 30.03.2012 esitas apteek apellatsioonkaebuse Tartu 
Ringkonnakohtule. Istung on 12.09.2012. 
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ALLKIRJAD MAJANDUSAASTA ARUANDELE 
 
 
 
Sotsiaalministeeriumi 31.12.2011 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 
Minister 
(allkirjastatud digitaalselt) 
 
 
Marelle Erlenheim 
Kantsler 
(allkirjastatud digitaalselt) 


