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TEGEVU“ARUANNE
POLIITIKAUURINGUTE KE“KU“ PRAXI“ “A   
 



SISSEJUHATUS 
P a is o  o a  ‐aastase tege usaasta jooksul kuju e ud Eesti juhti aks poliitikauu i gute keskuseks 
ja  ttekojaks, tead iste kogujaks ja jagajaks. M ed  u id –  du ud aastal  iisi e lä i ligi   
e i e at a alüüsip ojekti  i g koolitasi e P a ise akadee ias kokku   i i est.  

Meie  e ili e  tuge us,  ille  hoid ise  ja  a e da isega  jätku alt  tegele e,  o   laiap hjali e  i g 
aldko dade  üle e  ko pete ts.  Vii astel  aastatel  ole e  püüd ud  luua  üha  e a   sildu  ja 
ühe duskohti o a pea iste tege us aldko dade – t ‐ ja sotsiaalpoliitika,  aja dus, ha idus, te is, 
koda ikuühisko d  ja  alitse i e  –  ahele  i g  liikuda  p ofessio aalse  sü e gia  suu as.  Vast  k ige 
pa e ateks  äideteks e i ko pete tside ühe da isest olid  ullu kü e tu e t j u ajaduse a alüüs 
i g  a iki dlustuse kat use a alüüs,  is  al isid ha iduse,  aja duse, t tu u ja te ise  aldko a 

a alüütikute tihedas koost s.  

M du ud aasta  dus paljude  jaoks  .  aasta Riigikogu  ali isteks  al istu ise  tähe all.  Ka 
P a ise  tege us ei  jää ud sellest puutu ata  i g  ttekoja ekspe tiisi,  te a at sil a  ja a alüütilist 
tuge pakkusi e  ali iste eel e i e atele olulistele siht üh adele poliitikakuju dajatest ajaki ja ike i. 
Tee ad,  is  k ige  e a   a alikkuses  astukaja  leidsid,  olid  a iki dlustuse  kat us,  aksu‐  ja 
pe sio isüstee   i g  iigi efo .  Koost s  aha dus i istee iu iga  edasi e  eest  kahe  olulise 
poliitikase i a i  ehk  P a ise  aksusüstee i  tteho iku  ko alda ist,  ees ä giga  t sta 
aksupoliitika  de ati  k aliteeti  ja  juhtida  poliitikute  i g  e ako dade  tähelepa u  loosu glikelt 

üksiklahe dustelt tegelike ühisko dlike p o lee ide i,  ida Eesti  aksupoliitika jä g ise  ‐  aasta 
pe spektii is  lahe da a  peaks.  M tteho ikuid  saat ud  a alüüsipa e i  „Maksupoliitika  – 
lahe dustest p o lee ide i  p his u  – e e, kui asud lahe dust otsi a, s asta p o lee  – o  
poliitika aldko dade üle e  i g peaks säilita a o a aktuaalsuse  ähe alt jä g iste  ali iste i.  

Poliitiliselt kaalukatest tee adest oli olulisel kohal ka kaua oodatud  a iki dlustuse kat use a alüüsi 
tule uste  a alikusta i e,  is  aita  algatada  a utelu  tee al,  kas  Eesti  o   u i e saalseks 
a iki dlustuseks  al is.  “otsiaalki dlustuse  aldko as  oli  P a isel  oluli e  oll  pe sio ide ati 
sisusta isel ‐ pakkusi e tead istep hiseid ja a utustel p hi e aid a gu e te,  is aitaksid  ali iste 
t etuules kaasa pe sio i II sa a  a atahtlikuks  uut ise tegelike  jude hi da isele. Vali iste 
eel oli te a datud fookuses ka  iigiko aldus ja  istlik  aja da i e  iigi efo i ellu ii isega seotult: 
a alüüsisi e  ali islu adusi  i g  pakkusi e  ko st uktii set  tagasisidet  ja  soo itusi  alitsusele 
iigi efo i ede da iseks.  

Ole e  ttekoja a üha e a  ka da ki ita as ko pete tsikeskuse a, kelle  u ja tead isi a alik 
sekto   ka  äljaspool  ta apä aseid  a alüüse  hi da   ja  telli .  “elles  osas  pea e  o a  .  aasta 
ko da i ekuks esi esi pä is katsetusi Poliitikala o is ‐ P a ise k ige ekspe i e taalses üksuses,  is 
aita   disai ida  käitu isteadustel  p hi e aid  utikaid  sekku isi  e i e ate  p o lee ide 
lahe da iseks.  “ii   o   eile  äga  headeks  pa t e iteks  ol ud  äiteks  Päästea et  i g Maksu‐  ja 
Tollia et,  keda  Poliitikala o i  ekspe did  aitasid  edukalt  ü ikupalkadega  itle isel.  Otsi e  ka 

. aastal Poliitikala o ile uusi pa t e eid a aliku sekto i i o atsioo is alike ate asutuste  äol.  

   



PRAXISE AKADEEMIA: AITAME TARGALT TEGUTSEDA JA OTSUSTADA 
A aliku sekto i ja  a aühe duste t tajate a e da isel o  P a ise tege uses ol ud alati oluli e koht. 
Poliitikate  kuju da ise  ja  ellu ii i e  o   kii esti  a e e as  ühisko as  ai a  kee uka . Muutustega 
koha e iseks  o   i i este  tead iste  ja  oskuste  a e da i e  olulise   kui  ku agi  a e .  P a ise 
Akadee ia ees ä k o   uuta poliitikate kuju da i e p ofessio aalse aks  ii kesk alitsuse kui ka 
kohalike o a alitsuse a alike tee istujate  i g  a aühe duste esi dajate seas. Poliitikate k aliteeti ei 
saa t sta ai ult uu i gute a il, ta is o  pa ustada koolitus‐ ja a e dustege ustesse.  

.  aasta  oli  P a ise  koolituste  ko aldajatele  ja  koolitajatele  sü d uste ohke.  Aasta  alguses 
käi itasi e Riigi Tugitee uste Keskuse telli usel kaks suu t koolitus‐ ja a e dusp ojekti, kus P a isel 
o   p ojektide  juhti ise  astutus  ja  kus  pa t e itega  koost s  tegele e  ka  p og a ide  sisu 
a e da isega  i g  koolita isega.  Esi e e  eist  o   poliitikakuju da ise  oskuste  a e da ise 
p og a ,  kus  kahe  aasta  jooksul  koolita e    poliitikakuju dajat  ja  a alüütikut  iigiasutustest, 
kohalikest  o a alitustest  i g  a aühe dusest.  P og a is  petatakse  ii  poliitikakuju da ise 
p hi tteid ja ‐ tteid algajatele kui ka kee ukaid a alüüsi eetodeid edasij ud utele.  

Tei e  suu p ojekt  o   a alike  tee uste  a e da ise  p og a ,  kus  koolitatakse  kokku  eli 
koolitusg uppi ja   osalejat.  . aasta l puks oli p og a i lä i ud kaks koolitusg uppi. A alike 
tee uste a e da ise koolitusp og a i ees ä k o  kasutajakeskse tee uste disai i p hi tete ja 
oskuste  le ita i e  i g  a alikus  sekto is  toi u a  tee uste  ko asta ise  toeta i e. 
Koolitusp og a i  ees ä kide  saa uta iseks  ake datakse  ja  koha datakse  disai tle ise 
p hi tteid  ja disai juhti ise t iistu. P og a  paku  a e gu i alusi  ii  eile, kes  astuta ad 
a alike tee uste loo ise eest kui ka  eile, kes igapäe aselt tegele ad tee uste pakku isega.  

Kol a daks  ä ki is ää seks p ojektiks  . aastal oli juhti istale tide  aaskoolituse p og a , 
ida  P a is  ii   ellu  koos  TTÜ  Rag a   Nu kse  i o atsioo i  ja  alitse ise  i stituudiga. 

Juhti istale tide p og a  o  ole uselt a aliku tee istuse tale dijuhti ise p ojekt,  ille ees ä k 
o   tuua  äga  heade  juhieeldustega  oo i  a alikku  tee istusse  ja  kas atada  eist  ühtseid  ää tusi 
ka de   i g  i ekas jä elkas  Eesti a aliku tee istuse tippjuhtidele.   

Lisaks eel i etatud pike a kestusega p ojektidele koolitasid p a islased  eel  aha dus i istee iu i 
a et ikke  a alüütilise  ki juta ise  tee adel  ja  a aühe dusi  poliitikaa alüüsi  ja  ju  hi da ise 
küsi ustes. Me ukas koolituse tee a oli ko se susp otsess.  . aasta üks k ige populaa se aid 
koolitustee asid  oli  käitu isteaduste  ake da i e  poliitikakuju da ises,  ida  pakkusi e 
juhti istale tidele  ja  poliitikakuju da ise  p og a i  osalejatele  i g  e aldi  p ojektide a 
sise i istee iu ile  sh  oli  ühe  e aldi  koolitus loki  peatee aks  s u ite  t husa   edasta i e   ja 
keskko a i istee iu i juhtko ale.   

Kokku  koolitas  P a is  .  aastal  e a   kui    i i est.  P a islased  koolitasid  ise    tu di  ehk 
ohke  kui   t päe a.  

 

 



 
   



VALITSEMINE, KODANIKUÜHISKOND JA POLIITIKALABOR  
Valitse ise  ja  koda ikuühisko a  a e da ise  i   tta  kokku  katus istega  „ iigi alitse i e . 
P a is  tegele   iigi alitse ise  a e da isega  ii  Eestis  kui  ka  älis iikides.  Toeta e  testatud 
uutusi, et ela ikko d oleks aktii e  ja hooli , a alik haldus  t hus  ja  jus  i g poliitili e kultuu  

a e eks.  “a uti  o   eie  fookuses  a aliku  sekto i  i o atsioo i  ja  a alike  tee uste  a e da i e, 
a aühe duste  st ateegilise  ju  ja  tege us i ekuse  kas u  toeta i e  i g  a atud  alitse ise 
ede da i e.  Ne de  tege ussuu dade  edasi ii iseks  käi itas  P a is  ju a  itu  aastata  tagasi 
Poliitikala o i algatuse.  . aasta läks ajalukku sellega, et l ppesid esi esed Poliitikala o i p ojektid 
ja koolitati hulk a alikke tee istujaid  t P a ise Akadee ia peatükki .  

P a ise Poliitikala o  o  ekspe tide  tii ,  is kutsutakse kokku  e ko k eetse poliitikap o lee i 
lahe dus a ia tide  disai i iseks  ja  pä iselus  lä ikatseta iseks  ja  ekspe i e tee i iseks. 
Poliitikala o  kasuta   eetodeid ja t iistu,  is o  tutta ad disai e itele, kuid o  a alikus sekto is 
eel  ähekasutatud.  Ka  poliitikala o i  ekspe tide  tii   o   e i e   ta apä asest  –  lisaks 
poliitikaa alüütikutele  o   tii i  liik eteks  disai e id,  a d ea hitektid,  sotsiaal‐  ja 
käitu ispsühholoogid, a t opoloogid jt.  

Olulise ad t d  8 

Poliitikalabori  algatuse  raa es  viisi e  aksu‐  ja  tollia eti  telli usel  ellu  ü brikupalga 
vähe da ise  eksperi e di.  Eestis  o   p o lee iks,  et  ligi  ee a dil  Eesti  ehitusfi adest  lasu  
ü ikupalga  isk.  “elle  küsi usega  tegele iseks  disai is  P a is  ekspe i e di,  kus  ette tetest 
oodustati kaks katse üh a ja üks ko t oll üh . Katse üh  A sai koost le o ie tee itud e‐ki ja ja 

katse üh  B sai ka istustele  hu a e‐ki ja. M le ad said sa a “M“‐i. Ko t oll üh  ei saa ud  idagi. 
P ojekt toetus  etoodiliselt a t opoloogilisele uu i gule, loodi käitu isteaduslik sekku i e ja teostati 
a do isee itud ko t ollkatse. P ojekti tule use a suu e esid  aksu‐ ja tollia etilt “M“i ja e‐ki ja 
saa ud ette tjate seas dekla ee itud t j u aksud  a  %. 

Poliitikalabori  heaks  part eriks  aastal  8  oli  Päästea et,  kellega  koost s  disai iti  itu 
käitu isteadusel p hi evat sekku ist –  ii o ga isatsioo i sise iste küsi uste lahe da iseks kui ka 
koda ikele ja ette tetele  eldud ülesa etes. Vii aste seas  ää i  ä a  ä ki ist tuleohutuse e‐
a ua ete esita ise p ojekt. Nügi isp ojektiga soo is Päästea et käitu ise  uutuse a il  ähe dada 
e‐a ua de hiliste esitajate  ää a ja e‐postiga a ua de esitajate  ää a. P ojekti tule use a peaaegu 
kaheko distus  e de  i i este  hulk,  kes  otsustasid  sel  aastal  e‐keskko da  p oo ida  ja  p ojekti 
katseg upis ol ud isikud esitasid o a a ua ded  a e  kui  eed, kes said sa a ki ja,  is saadeti  älja 
aastal  .  

Riigivalitse ise  are gu  toeta iseks  o   oluli e,  et  8.  aastal  jätkus  koos  Eesti  T a djate 
Keskliiduga  ellu  kutsutud  Riigirefor i  Radari  projekt.  Rada i  kolleegiu   ko e tee is  alitsuse 
tege ust  iigi efo i ellu ii isel aasta esi esel poolel. Aasta keskel Rada i kolleegiu  ei kogu e ud, 
sest  alitsuse  tege us  aastal    kui  ali iste  eel e ud  pe ioodil  oli  soiku  jää ud.  Detse is 
otsustasi e  Rada i  tege ust  jätkata,  et  a da  o a  hi a g  e ako dade  iigi efo iga  seotud 
al islu adustele.  Mä ki ist  ää i   ka  see,  et  .  aastal  osaleid  Rada i  esi dajad  it etel 
pa la e di  iigi efo i  ko isjo ide  istu gitel,  kus  a utati  iigi efo i  seisu  ja  äljakutseid.  Rada i 
tege usel oli  ju pa la e di otsusele  iigi efo ist ja hea halduse p hi tetest  otsus sü dis  . 
aasta alguses .  

 



Üle aade  . aasta t dest st ateegiliste fookustee ade l ikes 
Fookustee a  Mida tegi e  8 
Sotsiaal e i ovatsioo  ja 
avalike tee uste 
are da i e 
 

Lisaks  Poliitikala o i  p ojektidele  iisi e  sise i istee iu is  lä i 
praktilise  ügi ise koolitus‐ ja are dusprogra i,  ille ees ä k oli 
tegelike  p o lee ide  lahe da i e  ppe‐  ja  usta isp og a i 
aa es.  
Osalesi e  a alike  tee uste  a e da ise  p og a i  ellu ii ises  ii 
ko aldaja kui ka koolitaja a. 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8 
Kaasa i e, 
osalusde okraatia ja 
avatud valitse i e 
 

Val is poliitika sidususe p hi tete rake da ise a alüüs,  illega 
selgitasi e  älja,  il  ää al  ja  kuidas  hi atakse  Eestis  älja 
t tata ate poliitika eet ete  ju a e gu aadele. 
Osalesi e  poliitikakuju da ise  oskuste  a e da ise  p og a is 
kaasa ise tee adel koolitaja a.  

 

Fookustee a  Mida tegi e  8 
Vabaühe duste v i ekus 
ja  ju 
 

Viisi e  koos  Ha ju  aako dliku  ette tluskeskusega  ellu 
vabaühe duste v i ekuse are da ise koolitused,  is aita ad t sta 
Eesti  a aühe duste  poliitikakuju da ise  ja  ju  hi da ise  alast 
suutlikkust. 
Eesti  ah ata tsu  ja  ah a uusika seltsi  telli usel  al is  ta tsu‐  ja 
rahva uusikapeo  protsessis  osalejate  koge use  ja  hi a gute 
a alüüs,  is o   ajalik uute sü d uste pa e aks ko alda iseks.  
Osalesi e  Läti  ttekoja  P o iduse  p ojektis,  is  hi das  B iti 
N ukogu vabaühe duste rahasta ise projektide tule uslikkust.   

 

Fookustee a  Mida tegi e  8 
Üht e ja t hus 
valitse iskorraldus  
 

P a ise  osalusel  al is  A e gusei e  Keskuse  a ua e  „Eesti  e‐
valitse ise tulevikustse aariu id . P a ise ülesa deks oli ki jeldada 
ühisko dlike t e dide  ju tule asele  iigi juhti isele.  
Tegi e Eesti Kultuurkapitali toetuste jaga ise  ju tuvasta iseks 
eela alüüsi,  is  o   sise diks  edasisele  a d ete  ko asta isele  ja 
toetuse  ju hi da ise ede da isele.  
Val is  älis i istee iu i a e gukoost  p og a ist fi a tsee itud 
Gruusia  avaliku  tee istuse  keskse  koolituse  e‐platvor i 
ko tseptsioo ,  is o  lähteülesa deks e‐lahe duse a e dajatele.  
Käi itasi e kaks uut  älis i istee iu i a e gukoost  p og a ist 
fi a tsee itud  p ojekti:  ühtse  hädaabi u bri  kasutuselev t ise 
pilootprojekti  D epri  li as  ja  Kiievi  lastehaiglas  e‐lahe duste 
rake da ise projekti.  



HARIDUS 
“oo i e  kaasa  aidata  ta gale  ha iduspoliitika  kuju da isele,  pakkudes  poliitikakuju dajatele  i g 
teistele  hu i üh adele  selleks  ajalikke  tead isi.  Lisaks  uute  tead iste  loo isele  jälgi e  pide alt 
ha iduspoliitikas  toi u at  i g  äägi e  aktii selt  kaasa  kesksetes  ha iduspoliitika  küsi ustes, 
asetades  hu a utelude  tead isp hisusele.  “t ateegias ole e  älja  too ud kol  pea ist  fookust, 
illele lähiaastatel soo i e keske duda. Need o   peta ise k aliteet, ha iduse kättesaada us  i g 

suutlikkus  astata kaasaegse ühisko a  äljakutsetele.    

 
Ha idus aldko a olulise ad t d   
Uurisi e  akadee iliste  t tajate  rahulolu,  t keskko da  i g  akadee ilise  t   eripärasid. 
A alüüsis  keske du e Eesti  k gkoolide  t ko aldusele  ja  ahulolule,  t tajate akadee ilistele  ja 
asutuse älistele tege ustele  i g o ga isatsioo ikultuu ile ja juhti isele. Ku a Eestis puudu  kesk e 
ja  süstee e  akadee ilise  pe so ali  tagasiside  kogu ise  süstee ,  siis  aita   eie  uu i g  täita 
ä ki is ää set  lü ka  Eesti  akadee iliste  t tajate    ka jää i alikutest,  oti atsioo itegu itest  ja 
i alikest pii a gutest,  is takista ad akadee ilistel t tajatel täita ühisko a poolt seatud ootusi. 

Eesti  uu i g  o   osa  ah us ahelisest  uu i gust  Acade ic  Professio   i   K owledge‐Based  Society 
APIK“ ,  is  i alda   iseloo ustada  Eesti  teaduskeskko da  ah us ahelisel  taustal.  K aliteetsed, 
ajakohased  ja   ah us aheliselt  elda ad  a d ed  teaduskeskko a  hetkeseisust  aita ad  ista 
Eesti k gha iduskeskko a tuge usi  ja  kusi  i g kuju dada  iigi k gha idus‐  ja  teaduspoliitikat 
ah us ahelist ko ku e tsi a estades. Rah us aheli e APIK“ o  lo gituuduu i us,  ida o  juhtg upi 
iikides  lä i  iidud kol el  ko al  ‐aastases  tsüklis. Käesole  uu i g paku  seega  i alust  jälgida 
Eesti teaduskeskko da  itte ai ult  ah us ahelises  dluses  aid ka a e gu a ajas. Uu i g  iidi lä i 
koost s Ta tu Ülikooliga Eesti Teadusage tuu i  i g Ha idus‐ ja Teadus i istee iu i telli usel.  

A alüüsisi e Eesti koge ust heade PISA tule uste saavuta isel. Koost s pa t e itega Ho aatiast,  
“lo ee iast ja Makedoo iast hu itas  eid, kuidas o  Eestil, e i e alt paljudest teistest OECD  iikidest, 

estu ud saa utada see, et  eie p hikoolide  pilaste ha idustule used o  ühtaegu  äga k ged ja 
sotsiaalselt  iglaselt  jaotu ud ega s ltu oluliselt  sotsiaal aja duslikust  taustast. A alüüs  äita , et  
sellist  tule ust  toeta ad  ühisko dlikud  ää tused  ‐  head  ha idust  ää tustatakse  eie  ühisko as 
s ltu ata  sotsiaalsest  g upist.  Teiseks  seletuseks  o   Eesti  u i e saal e  ha iduspoliitika:  dselt 
kättesaada   k aliteet e  ha idus  o   üks  eie  ha iduspoliitilisi  p io iteete  i g  sellest  p hi ttest 
lähtu alt o  kuju datud ka u i e saalsed  toetussüstee id  pilastele. Eesti  koolid paista ad sa uti 
sil a  it ete o aduste poolest,  is  pilaste häid tule usi  toeta ad,  äiteks koolide  ja  petajate 
k ge auto oo ia, de ok aatlik koolijuhti i e, koost p hisus j e. Lisaks Eesti edu seleta isele o  
p ojekti küsi us, kuidas ja  ida teised  iigid saaksid Eesti koge usest  ppida. “elle ta eks o   älja 
t tatud  p aktili e  käsi aa at  teiste  iikide  koolidele,  is  jaga   petajatele  ja  koolijuhtidele 
juht e, kuidas  pilasi  e de ha idusteel toetada  ii, et  e de pote tsiaal saaks  aksi ee itud ja 
et  ha idustule used  oleksid  head,  s ltu ata  pilaste  pe eko dlikust  taustast. 
 
 

 

Üle aade  . aasta t dest st ateegiliste fookustee ade l ikes 
Fookustee a  Mida tegi e  ? 



Õpeta ise kvaliteet 
 

A alüüsisi e  akadee iliste  t tajate  rahulolu,  t keskko da  i g 
akadee ilise  t   eripärasid  i g  uutusi.    A alüüsi  tule used 
aita ad  ista  Eesti  k gha iduskeskko a  tuge usi  ja  kusi  i g 
kuju dada riigi k rgharidus‐ ja teaduspoliitikat. 
A e dasi e  it ekeelsete  ppe aterjalide  loo ist  ja kasuta ist, 
et toetada k igi  pilaste v i alust hariduses o a e akeelega kokku 
puutuda,  vähe dades  seeläbi  eri evusi  rä detaustaga  ja  kohalike 
pilaste  pitule ustes.  Koost s  koolidega  aita e  t sta  petajate 

p ofessio aalsust  kaasa a  ha iduse  p hi tete  kasuta iseks  i g 
a e atega koost ks, et suu e dada teadlikkust e akeele  ppi ise 
ja  it ekeelse ha iduse  ää tusest.  

 

Fookustee a  Mida tegi e  ? 
Hariduse kättesaadavus 
 

A alüüsisi e  Eesti  koge ust  heade  PISA  tule uste  saavuta isel, 
seleta aks  Eesti  ha iduspoliitika  se iseid  edutegu eid  i g 
pa usta aks o a tead ise ja koge use jaga ise kaudu sellesse, et 
e i e a  taustaga  pilaste  ja  e de  ha idustule uste  toeta ise 

i ekus kas aks ka teistes Eu oopa  iikides.  
Osale e  ju a  seits e dat  aastat  Eu oopa  rä detaustaga  pilaste 
hariduse v rgustikus SIRIUS, kus tee e koost d  ii Balti kui ka teiste 
Eu oopa  iikidega  ha iduse  oluko a  ja  i aluste  uu i isel. 
A alüüside tule used toetavad kaasava hariduspoliitika ede da ist 
ii Eestis kui ka Euroopas.   

Tegi e algust keskhariduseta täiskasva ute olukorra a alüüsi isega 
Eestis,  ttes  fookusese  e de  eelistused  ja  takistused  ha idustee 
jätka isel.  E ek ike  hu itas  eid,  kui d  at aktii e  o  
keskha iduseta täiskas a utele kutsekeskha iduse o a da i e.   
Alustasi e  Eu oopa  üli pilaste  sotsiaal aja duslikku  olukorda 
kaardistava EUROSTUDENT uuri gu uut lai et. Kogu e ja a alüüsi e 
a d eid Eesti üli pilaste eluolu kohta  i g a a e sise dit  ii Eesti 
k gha iduspoliitika  jä jepide asse  ja  tead istep hisesse 
a e da isse kui ka  iikide ahelise  dluse ja kokku tte tege isse.  
Elukestva  ppe  strateegia  vahehi da isel  osalesi e  s ltu atu 
ekspe thi a gu  a d isel  sellele,  il  ää al  aita ad 
st uktuu fo didest  kaas ahastata ad  tege used   täita  püstitatud 
ees ä ke.  Koosta e  ettepa ekuid  ja  poliitikasoovitusi 
haridussüstee i  are gu  suu a iseks  ka  peale  st ateegia  ja 
ühtekuulu usfo dide  ake duska a  aa pe ioodi  l ppu,  pakkudes 
sise dit  jä g ise  tsükli  st ateegiale.  Vahehi da ist  teosta a ad 
ühiselt  ttekoda P a is ja Rake dusuu i gute Keskus Ce tAR. 

 

Fookustee a  Mida tegi e  ? 



Hariduse suutlikkus 
vastata kaasaegse 
ühisko a väljakutsetele 
 

A alüüsisi e  es ako dselt  Eestis  küberturbe  valdko a  t j u 
olukorda, t j uvajadust  ja valdko a spetsialistide etteval istust 
koolitus‐  ja    haridussüstee is.  Uu i gu  tule used  toeta ad  Eesti 
küberturbe    strateegia  kuju da ist  i g  valdko dlike  tegevuste 
pla eeri ist.  
N ustasi e  Euroopa  Ko isjo i  Eesti  hariduse  ja  koolituse 
küsi ustes. Meie pikaajali e koost  aita  Eu oopa Ko isjo is Eesti 
ha idustee adega  tegele atel  a et ikel  pa e i i  ista  Eestis 
tehta ate ha idus‐  ja  t j upoliitika otsuste sisu,  tausta  ja e i e ate 
osapoolte hi a guid. 

 

TÖÖ‐ JA SOTSIAALVALDKOND 
T ‐  ja  sotsiaalpoliitika  aldko a  t de  kaudu  soo i e  aidata  kaasa  tead istep hisele 
poliitikakuju da isele  i g seelä i eesti aalaste eluk aliteedi kas ule. O a tege istes keske du e 
jä g istele  tee adele:  sotsiaalkaitse,  ligipääs  t tu ule  ja  osale i e  t elus;  t suhted  ja 
t ti gi used;  t te ishoid  ja  t ohutus; sooli e  d iguslikkus,  lapse  igused  ja  a e lus  i g 
ä e ja l i u i e. 
 

T ‐ ja sotsiaal aldko a olulise ad t d   
Hi dasi e  ü ber  elatus ii i u i  arvuta ise  p hi tteid.  Elatus ii i u i  o   Eestis  se i 
käsitletud kui elatus ahe dite  äiksei at kogust,  is kata  i i ese igapäe ased  ajadused. P a ise 
a alüüsi jä gi ei saa e a  pidada piisa aks üks es  ii i u ajadusest lähtu ist ja  e de ees ä giks 
sead ist,  aid üha e a  peaks  ää tusta a ühisko aliik ete kaasatust  i g tegelikku toi etulekut 
elus.  Elatus ii i u i  tule   .  aastal  jä jest  ohke   ista  kui  itte  pelgalt  ähi ate 

dapääs atute  ja  ellujää iseks  ta ilike  kulutuste  pii i,  aid  tule   h l ata  ka  seda  ii i u i 
ületa ad  ajadused.  A soluutset  aesust  ei  saa  äha  ai ult  ate iaalse a  –  aesus  tähe da   ka 
il ajäetust  aliku a adusest,  älje dagu  see  a adus  i aluses  ta ida  kultuu i  i  e ast 
täie da alt  ha ida.  Lähe e i e  o   üha  e a   kasutata   ka  ah us aheliste  äidiseela ete 
koosta isel.  P a ise  a alüüsisis  pakkusi e  älja  kol   uut  i alikku  elatus ii i u i  pii i,  is 
suu e da  kulutusi  a ale ajale, kultuu ile, te isele ja eluase ele.  
 
Uurisi e,  illised o  Eesti  täiskasva ute  ja  laste  tead ised, hoiakud  ja koge used  seoses  laste 
iguste  ja  va e lusega.  Uu i g  äita ,  et  jätku alt  tule   tegeleda  ii  täiskas a ute  kui  ka  laste 

teadlikkuse t st isega lapse  igustest. K ige e a   aja  tea ita ist lapse  igus teada o a te ise ja 
a iga  seotud  otsuste  kohta.  “a uti  paku   äljakutseid  digi aail aga  seo du .  Ku a 
lastekaitseseadus  ja ka  lapse  iguste ko e tsioo  ei ad essee i  lapse  igusi ega kaitset digitaalses 
aail as, tuleks laste digitaalse elu aspektid h l ata olulise ko po e di a lastekaitsesse,  uuhulgas 

käsitledes  lapse  tu alisuse  kaits ist  digitaalses  aail as  lapse  igusi  a estades.  Va e luse 
toeta iseks  tule   lee e dada  eelk ige  oo te  e ade  koo ust  laste  kas ata isel,  pakkuda  eile 
asjakohast tuge ja a i. Näiteks  iks  a ase ast  eelgi e a   hutada ja suu e dada isade  olli laste 
kas ata isel,  is  lee e daks  e ade  koo ust  i g  pakkuda  eelk ige  ä sketele  a e atele 

usta istee ust, tea ita ist ja koolitusi.  
 



Ülevaade  8. aasta t dest strateegiliste fookustee ade l ikes 
Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Sotsiaalkaitse,  aksud ja 
toetused 

A e dasi e  edasi  aksude  ja  toetuste  ik osi ulatsioo i udelit 
EUROMOD,  illega  saa   a utada  i i este  ja  leibko dade 
sissetulekuid ja välja i ekuid e i e ate otseste  aksude ja  ahaliste 
toetuste suu uste ko al. 
Pakkusi e  egulaa sete  o itoo i gute  ja  sotsiaalpoliitika 
a alüüsidega  tuge  Eu oopa  Ko isjo ile  Eesti  sotsiaalpoliitika  ju 
hi da iseks  ja  soovituste etteval ista iseks.  .  aastal  al isid 
üle aated  pikaajalisest  hooldusest,  a aduspe sio ide 
adek aatsusest,  a stia i  ja  te ishoiutee uste  kättesaada usest  ja 
h i atute  aesusest.  
T tasi e  “otsiaal i istee iu ile  ja  iigika tseleile  älja  uue datud 
elatus ii i u i  arvesta ise  etoodika,  is  aita   hi ata 
ela ikko a  sotsiaal aja duslikku  toi etulekut  i g  kuju dada 
sotsiaalkaitse  hü itiste  ja  toetuste  suu ust,  sealhulgas 
toi etulekutoetuse suu ust.  
Riigikogu A e gusei e Keskus  iis  . aasta sügise i lä i tule ikut  
uu i gup ojekti.  Hi dasi e  koost s  Rake dusuu i gute  Keskus 
Ce ta iga t ga seotud sotsiaalse kaitse riske Eestis  i alike t tu u 
uutuste taustal. 

Koost s  Talli a  Ülikooliga  a alüüsisi e  Leedu  eripe sio ide 
poliitilisi  e ak lasid,  hi dasi e  p aegu  kehti a  e ipe sio ide  skee i 
tule ast  kulu  i g  i alike  efo ide  ju  saajate  hulgale, 
pe sio ide ase dus ää ale ja kulule. 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Ligipääs t turule ja 
osale i e t elus 
 

Pakkusi e  t poliitika  a alüüsidega  tuge Eu oopa Ko isjo ile Eesti 
t poliitika  are gute  hi da iseks  ja  soovituste  tege iseks.  . 
aastal  käsitletud  tee ade  seas  o   suu e ate  poliitika uudatuste 

ju  e a dsusele  i g  t i e  efo i  ake du i e  sh 
t tu u eet ete kasuta i e .  
“otsiaal i istee iu i telli usel alustasi e a alüüsiga,  ille ees ä k 
o   pakkuda  älja  Eesti  t tushüvitissüstee i  i alikud 
lahe dusstse aa iu id,  ttes  a esse  süstee i  kitsaskohti  h 
t tushü itiste  adal  ase dus ää   ja  kat us ,  e dega  kaasu aid 
p o lee e  aesus,  itte asta us  ah us ahelistele sta da ditele j e  
ja teiste  iikide hetkel  ake data aid pa i aid  udeleid. 
Tegi e  t j uvajaduse  seire‐  ja  prog oosisüstee i  OSKA 
ake du ise  a alüüsi,  kus  a alüüsisi e  O“KA  soo ituste 
ake du ist,  e de  ju  tase e ppe  ja  täie duskoolituse 
pakku isele  i g  tegi e  ettepa ekuid  soo ituste  ake da ise 
soodusta iseks. 



“elgitasi e  älja  t kohap hise  ppe  aksu use  i g  kasu 
ette ttele.  Uu i gu  aa es  kaa distasi e  ja  a utasi e  älja 
t kohap hise  ppega  seotud  lühiajalised  ja  pikaajalised  kulud  ja 
tulud ette ttes,  i g a dsi e üle aate,  illes seis e  t kohap hise 
ppe o i tasu us ja  is ajape ioodil see il e . 

Alustasi e küberturbe  t j uvajaduse  ja hariduse uuri guga,  ille 
ees ä k  o   ää atleda  kü e tu ele  spetsialisee u ud  IKT 
spetsialistide lähitule iku  udlus ja pakku i e  ii e a‐ kui ka a alikus 
sekto is  i g hi ata, kui palju  i g  illise ette al istusega  aldko a 
spetsialiste Eesti t tu g lähiaastatel  aja . 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
T suhted ja 
t ti gi used 

Alates  .  aastast  ole e  ol ud  pa t e iks  Eu ofo dile 
t ti gi uste,  t suhete  ja  restruktureeri iste  o itoori isel 
Eestis.  Eu ofo di  o itoo i gute  äol  o   sageli  tegu  ai ulaadsete 
t dega,  ku a  tihti  uu itakse  ujal  ähekajastatud  tee asid.  . 
aastal keske dusi e sotsiaalpa t e ite kaasatusele Eu oopa poolaasta 
p otsessi ja  iiklikesse  efo idesse, lähetatud t tajate t suhetele ja 
t  ja pe eelu ühita isele. 
Alustasi e    iiki  Aust ia, Taa i, Eesti, Po tugal, Hispaa ia  h l a a 
ah us ahelise  p ojektiga,  ille  ees ä k  o   uu ida,  kuidas 
sotsiaaldialoog  ja  kollektii lä i ääki ised  käsitle ad  äljakutseid,  is 
o   seotud  virtuaalt ga.  Keske du e  kol ele  sekto ile 
fi a tstege us,  p og a ee i i e  ja  ko sultatsioo id  i g 
te ishoid   i g  kogu e  ette ttetasa di  häid  p aktikaid  i tuaalt  
egulee i ise ja p opagee i ise kohta. 
L petasi e  ah us ahelise p ojektiga,  ille fookuses o  kollektii sete 
t suhete  oll  t ti gi uste  koha da isel  vähe e ud  t v i ega 
i i estele.  Koost s  sotsiaalpa t e itega  otsisi e  ja  le itasi e 
lahe dusi,  kuidas  ede dada  t ti gi uste  koha da ist,  et  kaasata 
t tu ul  ähe e ud t i ega i i esi. 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Sooli e v rd iguslikkus  Pakkusi e  egulaa sete  o itoo i gute ja a alüüsidega tuge Eu oopa 

Ko isjo ile  Eesti  soolise  v rd iguslikkuse  i g  t ‐  ja  pereelu 
ühita ise  valdko a  are gute  hi da iseks  ja  soovituste 
tege iseks.  . aastal keske dusi e soolisele palgal hele, t ‐ ja 
pe eelu ühita isele ja  aiste astasele  ägi allale. 
Koostasi e Eestis esi ese o ataolise üle aate  aiste ja  eeste  ollist 
kohaliku  elu  kuju da isel,  a alüüsides  a d eid  kohalike 
o avalitsuste  t tajate  a etikoha,  soo,  a use  i g  palga  kohta. 
Lühia alüüsi saa  edaspidi kasutada  aiste oluko a pa a da iseks ja 
e de osaluse suu e da iseks kohalikes o a alitsustes.  



 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Lapse  igused ja 
va e lus 

A dsi e  üle aade  t siste  käitu isproblee idega  laste/ oorte 
siht üh ast,  e de  tee uste  ajadusest  ja  eile  pakuta atest 
tee ustest  Eestis.  T   tule use a  al isid  ettepa ekud,  kuidas 
asta aid  tee useid  Eestis  poliitika aldko dade  üleselt  t husa alt 
ko aldada. 
Lapse  iguste  ja  va e luse  uuri gu  ees ä giks  oli  a da  üle aade 
Eesti  ela ikko a  lapse  iguste  ja  a e lusega  seo du atest 
hoiakutest,  koge ustest  ja  teadlikkusest.  Uu i gu  selgitas  älja, 
illised  lapse  iguste  ja  a e luse  tee ad  aja ad  Eestis  se isest 

e a   tähelepa u  i g  kui d  o   saa utatud  “otsiaal i istee iu i 
poolt  koostatud  „Laste  ja  pe ede  a e guka as  ‐   seatud 
ees ä gid. 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
L i u i e ja rä e  Alustasi e  koost p ojektiga  "Muutuvast  t turust  ja  rä dest 

tule evad  v i alused  ja  väljakutsed  haridus‐,  t turu  ja 
sotsiaalsüstee is",  ille  ees ä k  o   lahe duste  otsi i e  ja  Eesti 
jaoks  tähtsate poliitika alikute s asta i e,  is aitaksid  ähe dada 
tä ast  k get pi ge älja  ukogude aja  sisse ä de  jude,  kas a a 
uussisse ä de ja ühisko a sidususe  ahel. 
P a is  osales  Eesti  ekspe di a  p ojektis  Rassis i  ja  kse ofoobia 
e eta i e koha e isprogra ide kaudu . P ojekti otsis lahe dusi 
ja  ehha is e  e eta aks  ja  itle aks  i ig a tide  astu 
suu atud  assis i ja kse ofoo iaga lä i l i u isp otsessi. 

 
   



 

MAJANDUS 
Maja duspoliitika p og a i ees ä k o  aidata kaasa Eesti ette tluse, ette tlus‐ ja  aksupoliitika 
tead is ahukuse ja uue duslikkuse suu e da isele, a estades seejuu es  ii jätkusuutlikkuse kui ka 
tasakaalustatusega.  “elleks  a alüüsi e  ette tluskeskko da  ja  aksusüstee i,  algata e 
diskussioo e  i g  tee e  ettepa ekuid  aja duskeskko a  a e da iseks  ii  alitsusele  kui  ka 
ette tetele.  Lähiaastate  pea ised  tee ad  o   seotud  aja duse  ko ku e tsi i e  kas u, 
tead isp hise  ette tluse  ja  efektii se  aksusüstee i  a e da ise  i g  loodus essu sside 
säästliku a kasuta isega  aja duses. 
 
Maja duspoliitika progra i olulise ad t d  8 
 
Jätkasi e  j udsalt  aksupoliitika  alaste  tege ustega  ja  riigiraha dusega  laie alt.  Ko aldasi e 

tteho ikuid  poliitikutele  ja  aja dusekspe tidele,  ees ä giga  aidata  kaasa  aksupoliitika 
de attide  sisuka aks  uut isele.  Lisaks  egulaa sele  EL  aksutoetuste  ik osi ulatsioo i udeli 
EUROMOD a e da isele,  iisi e lä i eeluu i gu Eesti  egist ip histe a d ete kasutusele  t iseks, 
t st aks  seelä i  udeli  k aliteeti  i g  Eesti  a aliku  sekto i  i ekust  fiskaalpoliitika  jude 
hi da isel.  Tule used  olid  julgusta ad  i g  .  a  l pus  alustasi e  koost s  “tatistikaa etiga 
p ojekti  ellu  ii ist.  EUROMODi  aa es  tegi e  koost d  Eu oopa  Ko isjo iga  Joi t  Resea h 
Ce t e , hi ates sissetulekute ala apo tee i ist ja  aksudest k ale hoid ist  alitud liik es iikides. 
Maksukäitu isega seo dus ka  eie osalus Poliitikala o i p ojektis,  is de o st ee is i o atii sete 
lahe duste  ügi is tete  pote tsiaali  aksukäitu ise pa a da iseks Eesti ette tjate hulgas.  
 
Koost s t ‐  ja sotsiaalpoliitika p og a iga a alüüsisi e sotsiaalkaitse rahasta ist  ii  a iki d‐
lustuse, elatus ii i u i kui  tule ikut  uu i gutes. Hi dasi e, et Eesti  te isekaitse kat use t st‐
iseks  oleks  pa i   lahe dus  üle i ek  p aeguselt  ki dlustussüstee ilt  u i e saalsele  a ikaitsele, 
ille  lisakulud riigile oleks  lähiaastatel ku i 8   iljo it eurot aastas. Kaasaajastasi e elatus ii i‐
u i  etoodikat, pa es suu e at  hku sotsiaalsele kaasatusele. Väljapakutud  uudatused tooks 

kaasa p aeguse a soluutse  aesuspii i t st ise ku i   eu o  a. “otsiaalsüstee i kulude ja tulude 
uutusi i i este lahku ise ko al Eestist  i g kuidas seostu ad sellega pikaajalised  uutuseid t ‐

suhetes ja h i e o ides, a alüüsisi e t ga seotud sotsiaalkaitse  udelite stse aa iu ites. 
 
Jätkasi e  i g  täie dasi e  it eid  a ase aid  aja duspoliitika  keskko ap ojekte.  Reastasi e 
koost s  Talli a  Teh ikaülikooli  ja  A“  Ma esega  uued  p levkivi  kaeva da ise  eelispiirko ad 
looduslike ja sotsiaal aja duslike ti gi uste p hjal.  
 

.  augustis  alustasi e  koost s  “otsiaalsete  Ette tete  V gustikuga  a e gukoost p ojekti 
"Naiste  ja  oorte  kaasa i e  sotsiaalsesse  ettev tlusse Valgeve es  sotsiaalsete  ettev tete  ühis‐
ko dliku  ju  ko u ikatsioo i  abil".  Naiste  ja  oo te  osakaal  Valge e e  ette tjate  seas  o  

eldes paljude teiste  iikidega  äike. “otsiaalse ette tte kesk i e juht o   ‐  aasta e  ees. Just 
seet ttu  o   eie  ees ä giks  aidata  t sta  Valge e e  sotsiaalses  ette tluses  tegutse ate  aiste  ja 
oo te a u  i g suu e dada  e de  i alusi ja positii set ku a dit ühisko as. “elleks keske du e 

ühisko dliku  ju hi da ise ja ko u ikatsioo i t ee i isele siht üh a seas.  
 



Üle aade  . aasta t dest st ateegiliste fookustee ade l ikes 
Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Maja duse ja 
aja dussektorite 

ko kure tsiv i e kasv 

Koost s Talli a Teh ikaülikooliga pa ustasi e A e gusei e Keskuse 
üle aate  „Tootlikkuse  are gustse aariu id  5“  koosta isse. 
“elles uu itakse,  illised o   i alikud tootlikkuse kas u allikad,  is 
suu e daks  ette tete  ko ku e tsi i et  jä g ise  –   aasta 
pe spektii is. 
Kogusi e  a d eid  Eesti  ettev tete  digioskuste  are da ise  kohta 
läbi praktikav i aluste: a e da ist  aja ad digioskused, oodata ad 
pitule used  ja  uded  digioskuste  p aktikate  lä i iseks.  EL 

liik es iikides kogutud a d eid a alüüsiti, et pa e i i  sisustada EL 
digitaalse  i aluse  p aktika  Digital  Opportu ity  trai eeship  
p og a i. 
Aitasi e  pa ustada  Eu oopa  Ko isjo i  tellitud  uu i gusse,  a alüü‐
sides  jaefi a tstoodete  turu duse  ja  kaug üügi  digitaliseeri ise 
olukorda Eestis. 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Riigi raha t husa  
kasuta i e ja 
aksu uudatuste  ju 

arvesta i e 

Ko aldasi e  kaks  tteho ikut  tee al  „Eesti  aksusüstee   – 
lahe dustest  problee ide i“,  tuues  kokku  poliitikud  ja 
aja dusekspe did, et suu e dada a alike  aksude attide sisukust.  

Viisi e  lä i  eeluu i gu,  hi da aks  EUROMODi  Eesti  udelile 
registrip histe  lähtea d ete  koosta ise  ja  kasutuselev tu 
teostatavust.  A dsi e  sellega  Raha dus i istee iu ile  sise di, 
otsusta aks, kas ja  illises  ahus o  selle teosta i e otsta ekas.  
Viisi e  lä i  p ojekti  Eu oopa  Ko isjo iga,  illes  hi dasi e  sisse‐
tulekute alaraporteeri ist  ja  aksudest k rvale hoidu ist  ah us‐
ahelises  dluses  i g  t stsi e  seelä i  EUROMODi  udeli 
fu ktsio aalsust. 
Koost s  Esse i  Ülikooli  ja  P a ise  t ‐  ja  sotsiaalpoliitika  a alüü‐
tikutega  täie dasi e  toetuste  si ulee i iseks  kasutata at  Eu oopa 
iikide  ikrosi ulatsioo i udeli  EUROMOD  Eesti  oodulit  iga‐
aastaste a d e‐ ja poliitika eeglite uue dustega.  
Pa ustasi e  aksualase  ko pete tsiga  P a ise  Poliitikalabori 
p ojektidesse. 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 

Sotsiaalkaitse 
aja duslikud  jud 

Osalesi e raviki dlustuskaitse uuri gus, kus a dsi e üle aate Eestis 
a iki dlustuskaitseta  i i estest,  isa dasi e  a iki dlustuskaitse 
poliitika alikud  i g  e de  ju  Haigekassa  eela ele  ja  aksu‐
laeku isele. 



Viisi e  lä i  elatus ii i u i  aja dusliku  ju  hi da ise,  et 
ajakohastada elatus ii i u i a uta ise  etoodikat  ja aidata  iigil 
seelä i pa e i i toetada allpool  aesuspii i ela aid i i esi. 
Koostasi e  Eesti  sotsiaalkaitsesüstee i  tulevikustse aariu eid, 

ttes  a esse  t ‐  ja  h i e o ide  uutuste  ju  sotsiaalkaitse 
ahasta isele. 

 

TERVIS 
Te isepoliitika p og a i ees ä k o  aidata kaasa Eesti ela ikko a te ise pa a e isele, pakkudes 
lahe dusi  i i esekeskse  ja  jätkusuutliku  te isesüstee i  a e da iseks.  Otsi e  uu i gute  ja 
a alüüside  toel  lahe dus i alusi  tu astatud  p o lee kohtadele  i g  ii e  saadud  tead isi 
aktii selt e i e ate hu i üh ade ja otsustajate i, et toetada tead usp hist otsustusp otsessi.  

 
Tervisevaldko a olulise ad t d  8 
Tervise valdko a k ige e a  ühisko dlikku k lapi da  tekita ud t  oli  raviki dlustuse katvuse 
a alüüs.   Eestis o  hetkel ku i      i i est, kellel puudu  püsi   a iki dlustus. Ki dlustuskaitse 
katke ise  i puudu ise p hjused peitu ad  ii t tu ul kui ka sotsiaalki dlustuskaitsesüstee is  i g 
p aegu e  ko aldus  o   jalgu  jää as  uutu atele  t o idele.  “a uti  o   haa ata as  oluko as 
lapse a e ad,  kelle  a iki dlustuskaitse  o   seotud  alla  ‐aastase  lapse  kas ata isega  i g  kelle 
aas i e t tu ule pole suju . Üks sotsiaal i istee iu i tellitud a alüüsis „Ra iki dlustus  alitutele 
i  a ikaitse k igile – kuidas  täitsa  lü gad  a iki dlustuses?   älja pakutud  lahe dus – Haigekassa 

tea itus lapse a e atele ki dlustuskaitse l ppe isest – o  poliitikasoo itusest ka ju a tege usplaa i 
j ud ud.  “uu e a  ju  saa uta iseks  tuleks  aga  uuta  a iki dlustuse  saa ise  aluseid,  et 
suu e dada e aki dlalt h i atute  äiteks  a akutselised ja loo et tajad jt  kaitset  i g suu e at 
a alikku a utelu  aja  küsi us, kas Eesti o   al is u i e saalseks  a ikaitse süstee iks,  is laie eks 
k igile  eside tidele.   

8. aastal sai val is ka Eesti arstide reside tuuri ppe kvaliteeti hi dav a alüüs,  ille pea iseks 
järelduseks oli, et Eesti arstide välja pe vajab re o ti. Uu i gus a alüüsisi e, kui d Eesti, Läti ja 
Leedu  eside tide  älja pe  asta  Maail a Meditsii iha iduse F de atsioo i  Wo ld Fede atio   fo  
Medi al  Edu atio ,  WFME   üle aail setele  k aliteedista da ditele.  Tule used  äitasid,  et 
eside tuu i ppe  ko aldus  ja  k aliteet  o   e aühtla e.  Eesti  eside tuu i ppe  k aliteedi 
ühtlusta iseks tule  pa a dada juhe da ise p hi tteid, sh suu e dada juhe datud t  osakaalu, 
luua  te iklik  tagasiside  süstee   i g  pakkuda  oo e a stide  älja ppes  e ialatead istele  lisaks 
eesko at  ja suhtle ise oskusi. 

Aitasi e  kaasa  ühisko as  üha  aktuaalse aks  uutuvale  pikaajalise  hoolduse  korralda ise 
küsi ustele.  Ligi  iie dik  a e aealistest  aja   igapäe aseks  toi etulekuks  tuge.  Rah us ahelises 
p ojektis Sustainable Tailored Integrated Care for Older People in Europe  SUSTAIN  aitasi e t tada 
älja  lahe dusi  pikaajalise  hoolduse  tee ust  aja atele  a e aealistele,  et  hooldus‐  ja 
sotsiaaltee useid  astaksid  pa e i i  eakate  ajadustele,  oleksid  i i esekesksed,  e etusele 
suu atud, k aliteetsed  ja tu alised. P ojekti käigus kogutud tead isi  ja pa i aid p aktikaid saa ad 
o a t s kasutada ka teised  aldko a a e dajad ja hu i üh ad. 
 



Ülevaade  8. aasta t dest strateegiliste fookustee ade l ikes 
Fookustee a  Mida tegi e  ? 
Tervishoiusüstee i 
strateegili e 
juhti i e ja 
jätkusuutlikkus 

A alüüsisi e  raviki dlustuse  jätkusuutlikkust.  P og oosi udeli  a il  saa  
hi ata  a iki dlustuse jätkusuutlikkust  i g a alüüsida  äliste tegu ite  i g 
poliitikastse aa iu ite  ju  sellele.  Tege ist  o   te ishoiusüstee i 
juhti ist iistaga,  is  aita   hi ata  e i e ate  t e dide  ju 
a iki dlustuse tulude ja kulude pikaajalisele tasakaalule. 
Viisi e  lä i  raviki dlustuskaitse  uuri gu,  is  a dis  üle aate 
a iki dlusta atuse  p hjustest  i g  sellest,  illistel  p hjustel  i i este 
ki dlustus  katke   i  puudu .  Uu i g  a a   otsustustuge  a iki dlustuse 
ko alduse  edasia e da iseks  ees ä giga  laie dada  ela ikko a  kaetust 
solidaa se  a iki dlustusega. 
Osalesi e  ah us ahelises  Jea e  Mo et  gustikus  “M“Health,  ille 
ees ä k  o   kaa distada  väikeriikide  väljakutsed  ja  v i alused 
tervisepoliitika  kuju da isel  ii  Eestis  kui  ka  Eu oopas.  P ojekt  t i  kokku 
teadlased,  te ishoiut tajad  ja  poliitikakuju dajad  i g  aitas  tuua 
äike iikide pe spektii i Eu oopa Liidu te ishoiupoliitika diskussioo idesse 
ja poliitikakuju da isse. 
Hi dasi e  es ako dselt  Eesti,  Läti  ja  Leedu  reside tuuri ppe  vastavust 
rahvusvahelistele sta darditele,  is aita  a stide  älja ppe ko alduses  iia 
sisse pa a dusi,  is tagaksid hea a stia i k aliteedi ka  ‐  aasta pä ast.    
Jätkasi e  a e gukoost p ojektiga  Moldo as,  et  jagada  Eesti  e‐
ko sultatsioo i  koge ust.  Koost s  sealse  pe ea stide  seltsi  ja  iikliku 
ülikoolihaigla  de atoloogia  osako aga  otsi e  i alusi  Eestis  älja 
t tatud e‐ko sultatsioo i  ake duse pilotee i iseks ja kasuta iseks.  

 

 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Pikaajali e hooldus  A e dasi e  ah us ahelises p ojektis “U“TAIN eakate pikaajalist hooldust. 

P ojekt  keske du   koduse  hoolduse tee ustele  ees ä giga  uuta  eed 
patsie dikeskseks,  e etusele  fokussee ituks,  t husaks,  k aliteetseks  ja 
tu aliseks  i g  teha  seda  selliselt,  et  tee used  oleksid  ake data ad  ka 
teistes EL  iikides. 

Fookustee a  Mida tegi e  8? 
Vai e tervis  A alüüsisi e  t siste  käitu isproblee idega  lastele  suu atud  toetusi  ja 

tee useid,  ees ä giga  saada  üle aade  t siste  käitu isp o lee idega 
laste/ oo te siht üh ast,  e de tee uste  ajadusest ja  eile pakuta atest 
tee ustest  i g  pakkuda  tee uste  t husa aks  ja  lapsekeskse aks 
ko alda iseks poliitikasoo itusi.  



KOMMUNIKATSIOONITÖÖ JA VÕRGUSTIKUD 
 
Tead iste le ita i e 
P a ise  igapäe asel  ko u ikatsioo it l  o   kesk e  oll,  et  eie  uu i gud,  ekspe thi a gud  ja 
soo itused  oleks  ii  hu i üh adele  kui  ka  laie ale  a alikkusele  kättesaada ad,  isteta ad  ja 
kasutata ad.  Aita e  testada  poliitika uudatusi,  too e  kokku  osapooli  i g  sisusta e  de atte 
tead istep hise i foga. T stata e pide alt olulisi tee asid  i g aita e a alikkusel  ista otsuste ja 
uudatuste ko teksti ja  ju.  

 
M du ud  aasta  dus  Eesti  a alikkusel  suu esti  .  aasta  Riigikogu  ali isteks  al istu ise 
tähe  all.  Ka  P a is  ei  pääse ud  sellest  da.  Liitusi e  koos  paljude  teiste  issioo itu dlike 
o ga isatsioo idega Eesti Teadusage tuu i katuse alla koo du ud algatusega „Kust sa tead? ,  ille 
ees ä k  oli  ali iste‐eelses  de atis  tähelepa u  juhtida  faktidele  ja  tead istep hise 
poliitikakuju da ise  olulisusele  i g  pakkuda  lä i  eedia  tuge  ale äidete  tu asta isele  ja 
ü e lükka isele.  Koost s  a aliku  sekto iga  ko alda ise  kaks  P a ise  aksusüstee i 

tteho ikut,  ille  ees ä k  oli  aksupoliitika  de atti  suu ata  üksiklahe dustelt  p o lee ide 
s asta isele  i g t sta seelä i  ali iseelsete  aksusüstee i a utelude k aliteeti. “a uti hoidsi e 

.  aastal  a alikkuse  tähelepa u äljas  iigi efo i  ellu  ii isega  küsi usi:  a alüüsisi e 
ali islu adusi  i g  pakkusi e  ko st uktii set  tagasisidet  ja  soo itusi  alitsusele  iigi efo i 
ede da iseks. Poliitiliselt kaalukatest tee adest oli olulisel kohal ka  a iki dlustuse kat use a alüüsi 
tule uste  tut usta i e  laie ale  a alikkusele  ja  siht üh adele,  ees ä giga  algatada  a utelu  sel 
tee al, kuidas suu e dada Eestis  a iki dlustatud  i i este a u. “otsiaalki dlustuse  aldko as oli 
ko u ikatsioo it l  oluli e  oll  pe sio ide ati  sisusta isel  ‐  pakkusi e  ted istep hiseid  ja 
a utustel  p hi e aid  a gu e te,  is  aitaksid  kaasa  pe sio i  II  sa a  a atahtlikuks  uut ise 
tegelike  jude hi da isele.  
 
P a ise  a alik  suhtlus  toetu   p hi tetele,  et  eie  tege us  ja  ahasta i e  o   lä ipaist ad,  eie 
a alüüsid  etodoloogiliselt  k getase elised,  jä eldused  a gu e tee itud.  A ua ded  o   tasuta  ja 
a alikult  kättesaada ad  k igile  soo ijatele  eie  ee ilehel. Meie  igakui e uudiski i  j ua   üle   
lugeja i, Fa e ooki lehekülje jälgijate a  kas a  jä jepide alt, olles j ud ud   i i ese i. Ole e 
eediale  usaldus ää seks  pa t e iks  ‐  P a ise  a alüüse,  poliitikasoo itusi  ja  ekspe thi a guid 

a alda  Eesti ajaki ja dus igapäe aselt. 
 

 



N ua dvad kogud 
O a p hit  k alt kuulu ad  it ed P a ise t tajad e i e atesse  ua d atesse kogudesse,  is 
a a   eile  ühe  täie da a  i aluse  ttekojas  kogutud  tead isi  a aliku  sekto i 
poliitikakuju da isse  l i ida.  P a ise  juhatuse  esi ees  Ta o  Jü isto  kuulu   Riigika tselei  juu de 
loodud A atud Valitse ise Pa t e luse koo di ee i asse kogusse. A atud Valitse ise Pa t e lus o  
ah us aheli e  algatus  hea  iigi alitse ise  ede da iseks  i g  tege use  fookuses  o   Eestis  a atud 
poliitikakuju da i e,  iigieela e  ja  fi a tsjuhti ise  lä ipaist us  i g  koda ikust  lähtu ad a alikud 
tee used. “a uti l  Ta o Jü isto kaasa Riigi efo i “A  ukoja  i g sotsiaal i istee iu i juu de 
loodud  dsete  i aluste  ukoja  t s.  Koda ikuühisko a‐  ja  iigi alitse ise  p og a ijuht 
Rau o  Vi i  osale   haldus i ekuse  ko isjo i  t s  ja  a alüütik  Ja e  Este   koda ikuühisko a 
a e da ise  alitsusko isjo i t s,  is ede da  a aliku sekto i ja koda ikuühisko a koost d. T ‐ 
ja  sotsiaalpoliitika  a alüütik  Me ile   Lau i äe  kuulu   OECD  ah us ahelise  täiskas a ute  oskuste 
uu i gu PIAAC  P og a e fo  the I te atio al Assess e t of Adult Co pete ies   ukokku,  is 
a a   u uu i gu  lä i ii isega  seotud  küsi ustes  Eestis.  Te isepoliitika  a alüütik Ge li  Paat‐Ahi 
osale   pikaajalise  hoolduse  ua d a  kogu  t s,  is  loodi  alitsuse  poolt  sotsiaal i istee iu ile 
pa dud ülesa dega t tada aastatel  ‐   älja t husa  pikaajalise hoolduse ko aldus Eestis. 
N ua d a  kogu  ees ä giks  o   koo dada  ja  jagada  laiap hjalist  tead ist  pikaajalise  hooldusega 
seotud  aldko dadest  ja  i g  ake dada  eid  tead isi  t husa a  süstee i  loo isel.  Liis  Kase ets 
osale   aja dus‐ ja ko u ikatsioo i i istee iu i juu de loodud  eaalaja aja duse t g upis.  
 
Jätka e tegutse ist ka Eesti Hi da ise Ühi gus E“TE“,  is  loodi  . aastal P a ise, Te h opolis 
G oup’i  ja  CPD  OÜ  algatusel.  Ühi gu  ees ä k  o   toetada  hi da ise  aldko as  tegutse ate 
o ga isatsioo ide  ja  ekspe tide  koost d.  Ühi gu  t ga  soo i e  soodustada  tead iste‐  ja 
kaasa isp hise  poliitika  ja  st ateegiate  kuju da ist  ja  a e gut  Eestis.  Ees ä k  o   t sta  Eestis 
lä i iida ate hi da iste p ofessio aalset ja eetilist taset  i g hi da isalast teadlikkust ja kultuu i.  
 

E iala e koost  
P a is  kuulu   paljudesse  e ialastesse  gustikesse,  is  aita   ede dada  ii  Eesti‐sisest  kui  ka 
ah us ahelist  koost d,  tuua  o ga isatsioo i  uut  tead ist  kui  ka  jagada  o a  tead isi  teistele. 
Jä g e alt  o   esitatud  üle aatlik  i eki i  e ialastest  ah us ahelistest  gustikest  ja/ i 
o ga isatsioo idest,  illega P a is oli  . aastal seotud. 
 
Rahvusvahelised v rgustikud, kuhu kuulu e ja kus tead isi vahe da e 

• ENEPRI, Eu opea  Net o k of E o o i  Poli  Resea h I stitutes 
• PA“O“, Poli  Asso iatio  fo  a  Ope  “o iet  
• NEPC, Net o k of Edu atio  Poli  Ce te s 
• E“TO, Eu opea  “ ie e a d Te h olog  O se ato  
• EN“R, Eu opea  Net o k fo  “o ial a d E o o i  Resea h  Kat i  Piho  kuulu  juhatusse  
• EEPO, Eu opea  E plo e t Poli  O se ato  
• Eu Wo k, Eu opea  O se ato  of Wo ki g Life 
• EMCC, Eu opea  Mo ito i g Ce t e o  Cha ge 
• ECE,  Eu opea   Ce t e  of  E pe tise  i   the  field  of  la ou   la ,  e plo e t  a d  la ou  

a ket poli ies 
• “AAGE, “ ie tifi  a al sis a d ad i e o  ge de  e ualit  i  the EU ‐ “AAGE 
• IR“ha e, I dust ial Relatio s “ha e 



• E“PN, Eu opea  “o ial Poli  Net o k 
• I te atio al Net o k fo  Health Poli  a d Refo , Be tels a  “tiftu g 
• I“TR, I te atio al “o iet  fo  Thi d‐“e to  Resea h 
• TURI Net o k, The T ade U io   elated Resea h I stitutes Net o k 
• E as us + Jea  Mo et Net o ks ‐ Eu opea  I teg atio , “ all “tates a d Health  
• H“PM, Health “ ste s a d Poli  Mo ito  Net o k 

 
 
Rahvusvahelised orga isatsioo id, kellega tee e tihedalt koost d 
 

 Ülikoolid: 
U i e sit  of Esse  
U i e sit  of “heffield 
Lo do  “ hool of E o o i s a d Politi al “ ie e 
Te h is he U i e sität Be li  
VU U i e sit  A ste da  
U i e sit  of Ca diff 
Ka oli ska U i e sitet 

 
 Uuri isi stituudid ja  ttekojad: 

Lu e u g I stitute of “o io‐E o o i  Resea h 
Asso iatio  fo  Effi ie t a d Respo si le Go e a e  Moldo a  
Fo dazio e Gia o o B odoli i 
GHK Co sulti g 
E o o i  Poli  Resea h Ce t e 
F eedo  House 
Poli  Age da 
I stitute of Pu li  Affai s 
Appli a 
NOTU“ 
CEP“  Ce t e fo  Eu opea  Poli  “tudies  
O fo d Resea h  
E o s UK 

 
 Rahvusvahelised orga isatsioo id: 

Eu oopa Ko isjo  
Eu oopa Elu‐ ja T ti gi uste Pa a da ise Fo d 
Eu oopa “oolise V d iguslikkuse I stituut 
OECD 
WHO  Maail a Te iseo ga isatsioo  
Eu opea  O se ato  o  Health “ ste s a d Poli ies 
 

 

 



MUUTUSED JUHATUSES JA NÕUKOGUS 
.  aastal  toi usid  P a ise  juhti ises  ed  uutused.  Alates  ap illist    l ppes  t lepi g 

juhatuse  liik e  ja  aja dusp og a i  juhi  Kat i   Piho iga,  kes  asus  juhti a  ha idus‐  ja 
teadus i istee iu i teadusosako a t d.  
 

RAHASTAMINE 
Pea e oluliseks  ahasta isallikate  it ekesisust, lä ipaist ust ja seda, et  eie tege use  ahastajate 
taust o  teada. P a is o  ise aja da  o ga isatsioo  ja ei saa alates  . aastast üheltki  ahastajalt 
i stitutsio aalset  tege ustoetust.  “eet ttu  otsi e  ise  o a  tege uste  fi a tsee i iseks 
ahasta isallikaid,  taotledes  toetusi  koda ikeühe dustele  eldud  fo didest  ii  Eestis  kui  ka 
Eu oopas,  ko ku ee ides  ii  Eesti  iigiasutuste  kui  Eu oopa Ko isjo i  i stitutsioo ide  iigiha getel, 
osaledes Eu oopa Ko isjo i teadus‐ ja a e dustege use uu i isp ojektide ko ku ssidel  i g kogudes 
a etusi Eesti ette tetelt ja e aisikutelt. 

P hitege use  tulud  olid  .  aastal        eu ot  .  aastal     eu ot   t  täpse alt 
tule ia ua e . Kokku ttes kuju es  .  aja dusaasta tule iks     eu ot  . aastal –  

  eu ot ,  ille  tule use a  aku ulee itud  tule   .  aasta  l puks oli  ‐     eu ot.  Nagu  ka 
a ase alt,  o   ka as  aja dusaasta   tule it  kasutada  e ek ike  o ga isatsioo i  ja  eesko a 
a e da iseks.  

.  aastal  oodustas  suu i a  osa  P a ise  tuludest  o atulu,  is  o   suu atud  ttekoja 
p hiki jaliste  ees ä kide  täit iseks   ja  illelt  tee ita   i alik  kasu  
ei estee itakse    sa uti    p hiki jaliste    ees ä kide  hü a guks.  Veidi  üle  poole  o atuludest 
oodustu   tee uste  üügist,  äiteks  e i e ad  koolitused  ja  usta i e  i g  tu uko ku e tsis 
idetud  a alüüsi‐  ja  a e dust d.   Tei e  tuluallikas  o   p ojektitoetused,  ida  ole e  e i e atest 

a aühe dustele  ja  a alüüsiasutustele   eldud fo didest ise taotle ud. “a uti sai e a etusi Eesti 
ette tjatelt P a ise  issioo i toeta iseks.   
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 219 411 50 882 2

Nõuded ja ettemaksed 203 283 207 260 3

Kokku käibevarad 422 694 258 142  

Kokku varad 422 694 258 142  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Laenukohustised 0 30 000 7

Võlad ja ettemaksed 269 925 235 673 8

Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused 185 480 72 784 17

Kokku lühiajalised kohustised 455 405 338 457  

Kokku kohustised 455 405 338 457  

Netovara    

Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses 13 13  

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -80 328 84 481  

Aruandeaasta tulem 47 604 -164 809  

Kokku netovara -32 711 -80 315  

Kokku kohustised ja netovara 422 694 258 142  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 329 639 303 364 16

Tulu ettevõtlusest 1 049 543 613 022 16

Muud tulud 6 112 3 307  

Kokku tulud 1 385 294 919 693  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -430 657 -181 649 10

Mitmesugused tegevuskulud -108 551 -135 752 11

Tööjõukulud -795 543 -764 647 12

Muud kulud -830 -1 705  

Kokku kulud -1 335 581 -1 083 753  

Põhitegevuse tulem 49 713 -164 060  

Intressitulud 7 2  

Intressikulud -2 123 -715  

Muud finantstulud ja -kulud 7 -36  

Aruandeaasta tulem 47 604 -164 809  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 49 713 -164 060  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 3 977 233 024 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 147 135 -78 328  

Kokku rahavood põhitegevusest 200 825 -9 364  

Rahavood investeerimistegevusest    

Laekunud intressid 7 2  

Kokku rahavood investeerimistegevusest 7 2  

Rahavood finantseerimistegevusest    

Saadud laenud 12 000 30 000 7

Saadud laenude tagasimaksed -42 000 0 7

Makstud intressid -2 310 -528  

Kokku rahavood finantseerimistegevusest -32 310 29 472  

Kokku rahavood 168 522 20 110  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 50 882 30 808 2

Raha ja raha ekvivalentide muutus 168 522 20 110  

Valuutakursside muutuste mõju 7 -36  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 219 411 50 882 2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Sihtkapital/Osakapital

nimiväärtuses

Akumuleeritud tulem

31.12.2016 13 84 481 84 494

Aruandeaasta tulem 0 -164 809 -164 809

31.12.2017 13 -80 328 -80 315

Aruandeaasta tulem 0 47 604 47 604

31.12.2018 13 -32 724 -32 711
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2018. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti

finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,

mida täiendavad rahandusministri poolt kinnitatud juhendid.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on lähtutud soetusmaksumuse printsiibist, välja arvatud juhtudel, mida on kirjeldatud alljärgnevates

arvestuspõhimõtetes.

Sihtasutuse tulude-kulude aruanne on koostatud lähtudes RTJ 14 nõuetest.

Majandusaasta algas 01.01.2018 ja lõppes 31.12.2018, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud.

Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Vigade korrigeerimine

Aruandeperioodil selgus eelmises perioodis viga, mille osas on sisse viidud alljärgnevad parandused:

annetused ja toetused on tulemiaruandes vähenenud 73 045 euro võrra.

Aruandeaastal on muudetud bilansis võrdlusperioodi andmeid alljärgnevalt:

kirje nõuded ja ettemaksed on vähenenud 46 122 euro võrra ning kirje sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused on suurenenud 26 923 euro

võrra.

Aruandeaastal on muudetud rahavoogude aruandes võrdlusperioodi andmeid alljärgnevalt:

kirje põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus on suurenenud 46 122 euro võrra ja kirje põhitegevusega seotud kohustiste ja

ettemaksete muutus muutus on vähenenud 26 923 euro võrra.

Aruandeaastal on muudetud netovara muutuste aruandes võrdlusperioodi andmeid alljärgnevalt:

kirje aruandeaasta tulem on suurenenud - 73 045 euro võrra.

Eelkirjeldatud korrigeerimistest tuleneva mõju tagajärjel suurenes eelmise perioodi tulem -73 045 euro võrra. Eelmise perioodi tulemiks kujunes

-164 809 eurot.

Eelnimetatud korrigeerimiste mõju on esitatud alljärgnevas tabelis:

Lisarea nimetus 31.12.2017 Muutus 31.12.2017

Bilansikirje nimetus

Nõuded ja ettemaksed 253 382 -46 122 207 260

Kokkku käibevarad 304 264 -46 122 258 142

Sihtotstarbelised

tasud, annetused,

toetused

45 861 26 923 72 784

Kokku lühiajalised

kohustised
311 534 26 923 338 457

Aruandeaasta tulem -91 764 -73 045 -164 809

Kokku netovara -7 270 -73 045 -80 315

Tulemiaruande kirje

nimetus

Annetused ja toetused 376 409 -73 045 303 364

Kokku tulud 992 738 -73 045 919 693

Põhitegevuse tulem -91 015 -73 045 -164 060

Rahavoogude aruande

kirje nimetus
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Põhitegevusega

seotud nõuete ja

ettemaksete muutus

186 902 46 122 233 024

Põhitegevusega

seotud kohustiste ja

ettemaksete muutus

-105 251 26 923 -78 328

Raha

Raha ja raha lähendina kajastatakse kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke. Raha kajastatakse bilansis õiglases väärtuses.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

Välisvaluutas fikseeritud tehingute kajastamisel on aluseks võetud tehingu toimumise päeval ametlikult kehtinud Euroopa Keskpanga

valuutakursid. Välisvaluutas fikseeritud monetaarsed finantsvarad ja –kohustised ning mittemonetaarsed finantsvarad ja -kohustised,

mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse aruandekuupäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Euroopa

Keskpanga valuutakursside alusel. Välisvaluutatehingutest saadud kasumid ja kahjumid kajastatakse kasumiaruandes perioodi tulu ja kuluna.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse sihtasutuse majandustegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid.

Nõuete laekumise tõenäosust hinnatakse võimaluse korral iga ostja kohta eraldi. Kui nõuete individuaalne hindamine ei ole nõuete arvust

tulenevalt võimalik, siis hinnatakse individuaalselt ainult olulisi nõudeid. Ülejäänud nõudeid hinnatakse kogumina, arvestades eelmiste

aastate kogemust laekumata jäänud nõuete osas.

Kõiki muid nõudeid (viitlaekumised ning muud lühiajalised nõuded)kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses. Lühiajaliste nõuete

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nominaalväärtusega (miinus võimalikud allahindlused), mistõttu lühiajalised nõuded

kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda tegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja maksumusega alates

1917 eurot.

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast (k.a tollimaks ja muud

mittetagastatavad maksud) ja otseselt soetamisega seotud kulutustest, mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja –asukohta.

Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest on maha arvatud akumuleeritud kulum ja võimalikud

väärtuse langusest tulenevad allahindlused.

Materiaalse põhivara amortisatsiooni arvestatakse lineaarsel meetodil. Amortisatsiooninorm määratakse igale põhivara objektile eraldi

sõltuvalt selle kasulikust tööeast.

Hilisemate parendustega seotud kulutused lisatakse materiaalse põhivara soetusmaksumusele ainult juhul, kui need vastavad

materiaalse põhivara mõistele ja vara bilansis kajastamise kriteeriumitele (sh tõenäoline osalemine tulevikus majandusliku kasu tekitamisel).

Jooksva hoolduse ja remondiga kaasnevad kulutused kajastatakse perioodikuludes.

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    1917 eurot

Kasulik eluiga põhivara gruppide lõikes (aastates)

Põhivara grupi nimi Kasulik eluiga

Muu materiaalne põhivara 5

Ehitised 5

Masinad ja seadmed 5

Rendid

Kapitalirendina käsitletakse rendilepingut, mille puhul kõik olulised vara omandiga seonduvad riskid ja hüved kanduvad üle sihtasutusele. 

Kapitalirenti kajastatakse bilansis vara ja kohustisena renditud vara õiglase väärtuse summas. Rendimaksed jaotatakse finantskuluks 

(intressikulu) ja kohustise jääkväärtuse vähendamiseks. Finantskulud jaotatakse rendiperioodile arvestusega, et intressimäär on igal ajahetkel 

kohustise jääkväärtuse suhtes sama. Kapitalirendi tingimustel renditud varad amortiseeritakse sarnaselt omandatud põhivaraga,
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kusjuures amortisatsiooniperioodiks on vara eeldatav kasulik tööiga või rendisuhte kehtivuse periood, olenevalt sellest, kumb on lühem. 

 

Muud rendilepingud kajastatakse kasutusrendina. Kasutusrendi maksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt kuluna. 

Finantskohustised

Kõik finantskohustised (võlad tarnijatele, viitvõlad, ning muud lühiajalised võlakohustised) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses,

mis sisaldab ka kõiki soetamisega otseselt kaasnevaid kulutusi. Edasine kajastamine toimub korrigeeritud soetusmaksumuse meetodil.

Lühiajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi

finantskohustisi kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas.

Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates aruandekuupäevast; või sihtasutusel pole

tingimusteta õigust kohustise tasumist lükata rohkem kui 12 kuud pärast aruandekuupäeva.

Annetused ja toetused

Sihtfinantseerimisena käsitletakse selliseid toetusprojekte, mida rahastatakse kas sihtotstarbelistest eraldistest või sihtasutuse enda

poolt taotletud toetustest ja annetustest.

Aruande perioodi kuludes on kajastatud kõik projektide sihtfinantseerimisega seotud tegevuskulud, millega seotud tegevused on aset leidnud

aruandeaastal. Sihtfinantseerimise tulud aruandeaastal kajastatakse proportsionaalselt kuludega.

Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest kajastatakse

tulemiaruandes „Annetused ja toetused“ kirjel. Selline kajastamine annab õiglasema ülevaate sihtasutuse tuludest ja kuludeat.

Tulud

Sihtasutus on viimastel aastatel oma tegevusi rahastanud projektipõhiselt Eesti avaliku sektori organisatsioonide tellimustest, Euroopa

Liidu uuringuprojektidest ja muudest vahenditest. Sihtasutus on rahastatud erinevate ühiskondlike organisatsioonide, mitmete

rahvusvaheliste fondide (sh EL fondid ja raamprogrammid) ning lepingulistest töödest riigi ja erasektori poolt.

Tulu pikema perioodi jooksul programmide poolt juhitud projektide teenuste müügist kajastatakse lähtuvalt osutatava teenuse valmidusastmest

aruandekuupäeval, eeldusel, et teenuse osutamist hõlmava tehingu lõpptulemust (s.o tehinguga seotud tulusid ja kulusid) on võimalik

usaldusväärselt prognoosida ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline. Teenuse osutamisest saadavad tulud ja kasum kajastatakse

proportsionaalselt samades perioodides nagu teenuse osutamisega kaasnevad kulud. Osutatava teenuse valmidusaste määratakse

kasutades teenuse osutamisega seotud tegelike kulude suhet võrreldes eelarveliste kogukuludega.

Kui teenuse osutamist hõlmava tehingu või projekti lõpptulemust ei ole võimalik usaldusväärselt prognoosida, kuid on tõenäoline, et

sihtasutus suudab katta vähemalt teenusega seotud kulud, on tulu kajastatud ainult tegelike lepingu täitmisega seotud kulude ulatuses. Kui

on tõenäoline, et teenuse osutamisega kaasnevad kogukulud ületavad teenuse osutamisest saadava tulu, siis kajastatakse oodatav kahjum

täies ulatuses kohe.

Juhul, kui aruandekuupäval ületab laekunud projekti tasude summa projektile tehtud kulutused ja sellele vastava tuluosa, kajastatakse

vahe bilansis kohustisena. Juhul, kui laekunud projekti tasude summa on väiksem kui projektile tehtud kulutused ja sellele vastav

tuluosa, kajastatakse vahe bilansis nõudena.

Seotud osapooled

Sihtasutuse seotud osapooled on:

a. tegev- ja kõrgem juhtkond;

b. eespool loetletud isikute lähedased pereliikmed ja nende poolt kontrollitavad või nende olulise mõju all olevad ettevõtted.

 

 

Sündmused pärast aruandekuupäeva 

 

Pärast aruandekuupäeva, kuid enne aastaaruande kinnitamist toimunud sündmuste kajastamine aastaaruandes sõltub sellest, kas tegemist 

on korrigeeriva või mittekorrigeeriva sündmusega. 

Korrigeeriv aruandekuupäevajärgne sündmus on sündmus, mis kinnitab aruandekuupäeval eksisteerinud asjaolusid. Sellise sündmuse mõju on 

kajastatud lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. 

Mittekorrigeeriv aruandekuupäevajärgne sündmus on sündmus, mis ei anna tunnistust aruandekuupäeval eksisteerinud asjaoludest. Sellise
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sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Sularaha kassas 0 408

Arvelduskontod 219 411 50 474

Kokku raha 219 411 50 882

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 32 764 32 764  

Ostjatelt laekumata

arved
32 764 32 764  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
7 7 4

Muud nõuded 152 206 152 206  

Viitlaekumised 152 206 152 206 15

Ettemaksed 6 843 6 843  

Tulevaste perioodide

kulud
6 843 6 843  

Muud 11 463 11 463  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
203 283 203 283  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa

nr

Nõuded ostjate vastu 41 028 41 028  

Ostjatelt laekumata

arved
41 028 41 028  

Maksude ettemaksed ja

tagasinõuded
289 289 4

Muud nõuded 156 652 156 652  

Viitlaekumised 156 652 156 652 15

Ettemaksed 1 575 1 575  

Tulevaste perioodide

kulud
1 575 1 575  

Muud 7 716 7 716  

Kokku nõuded ja

ettemaksed
207 260 207 260  

Real "Viitlaekumised" on kajastatud sihtfinantseeringu ja ettevõtlusega seotud nõuded, mille osas detailsem informatsioon on toodud lisas 15.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Ettemaks Maksuvõlg Ettemaks Maksuvõlg

Käibemaks 0 8 406 0 13 752

Üksikisiku tulumaks 0 9 986 0 10 775

Erisoodustuse tulumaks 0 324 0 209

Sotsiaalmaks 0 18 468 0 33 532

Kohustuslik kogumispension 0 1 004 0 1 081

Töötuskindlustusmaksed 0 1 263 0 1 083

Intress 0 0 0 284

Ettemaksukonto jääk 7  289  

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 7 39 451 289 60 716

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Ehitised  Masinad ja

seadmed

Muud

materiaalsed

põhivarad
Arvutid ja

arvutisüsteemid

31.12.2016  

Soetusmaksumus 8 146 2 748 2 748 10 997 21 891

Akumuleeritud kulum -8 146 -2 748 -2 748 -10 997 -21 891

Jääkmaksumus 0 0 0 0 0

  

  

31.12.2017  

Soetusmaksumus 8 146 2 748 2 748 10 997 21 891

Akumuleeritud kulum -8 146 -2 748 -2 748 -10 997 -21 891

Jääkmaksumus 0 0 0 0 0

  

  

31.12.2018  

Soetusmaksumus 0 0 0 6 216 6 216

Akumuleeritud kulum 0 0 0 -6 216 -6 216

Jääkmaksumus 0 0 0 0 0

Aruandeaastal kanti maha amortiseerunud põhivara summas 15 675 eurot, mida ettevõtte majandustegevuses enam ei kasutata.
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Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2018 2017 Lisa nr

Kasutusrendikulu 49 114 65 424 10,11

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2018 31.12.2017 Lisa nr

12 kuu jooksul 35 880 43 401  

1-5 aasta jooksul 73 680 50 400  

Lisa 7 Laenukohustised
(eurodes)

 31.12.2018 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Miyabi OÜ 0 0   

 

 31.12.2017 Jaotus järelejäänud tähtaja järgi Intressimäär Alusvaluuta Lõpptähtaeg

12 kuu

jooksul

1 - 5 aasta

jooksul

üle 5 aasta

Lühiajalised laenud  

Miyabi OÜ 30 000 30 000   4% EUR 03.11.2018

Lühiajalised laenud

kokku
30 000 30 000      

Laenukohustised kokku 30 000 30 000    

Aruandeaastal võeti täiendavat laenu Miyabi OÜ-lt summas 12 000 eurot, mis tagastati laenuandjale 2018.aasta jooksul. Aruandeaastal

maksti tagasi Miyabi OÜ-le ka 2017.aastal võetud laen summas 30 000 eurot. Intresse arvestati aruandeaastal 1 425 (2017: 187) eurot.

Intressid tasuti laenuandjale 18.12.2018.
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2018 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 67 223 67 223  

Võlad töövõtjatele 63 868 63 868 9

Maksuvõlad 39 451 39 451 4

Muud võlad 50 822 50 822  

Muud viitvõlad 50 822 50 822  

Saadud ettemaksed 48 561 48 561  

Tulevaste perioodide tulud 44 686 44 686 14

Muud saadud ettemaksed 3 875 3 875  

Kokku võlad ja ettemaksed 269 925 269 925  

 

 31.12.2017 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 41 953 41 953  

Võlad töövõtjatele 67 887 67 887 9

Maksuvõlad 60 716 60 716 4

Muud võlad 26 701 26 701  

Intressivõlad 187 187  

Muud viitvõlad 26 514 26 514  

Saadud ettemaksed 38 416 38 416  

Tulevaste perioodide tulud 34 541 34 541 14

Muud saadud ettemaksed 3 875 3 875  

Kokku võlad ja ettemaksed 235 673 235 673  

Real "Muud viitvõlad" on kajastatud 31.12.2018 seisuga töötasudelt arvestatud, kuid aruandekuupäeva seisuga veel deklareerimata

maksud summas 24 620 eurot (31.12.2017: 25 232 eurot).

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2018 31.12.2017

Võlad töövõtjale 35 186 36 651

Puhkusekohustus 20 122 23 359

Puhkusekohustuse maksud 6 766 7 877

Palgareserv 1 794 0

Kokku võlad töövõtjatele 63 868 67 887
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Transpordikulud 1 935 1 437  

Üür ja rent 3 338 3 359 6

Mitmesugused bürookulud 2 234 3 734  

Lähetuskulud 16 784 18 163  

Koolituskulud 0 45  

Uuringud, analüüsid, küsitlused 321 005 121 860

Seminaride kulud 34 973 15 696

Ostetud teenused 3 338 6 446

Kommunaalkulud 1 512 2 062

Muud 45 538 8 847  

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
430 657 181 649  

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2018 2017 Lisa nr

Üür ja rent 45 776 62 065 6

Mitmesugused bürookulud 9 394 15 286  

Lähetuskulud 2 193 3 563  

Koolituskulud 2 345 1 851  

Ostetud teenused 19 261 20 237

Kommunaalkulud 16 436 16 295

Käibemaksukulu 5 214 7 102

Sisseostetud tööjõukulud 0 920

Liikmemaksud 2 967 3 633

Seminaride korraldamine 774 0

Transpordikulud 1 722 379

Muud 2 469 4 421  

Kokku mitmesugused tegevuskulud 108 551 135 752  

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

 2018 2017

Palgakulu 597 277 574 049

Sotsiaalmaksud 196 412 188 155

Maksud erisoodustustelt 1 854 2 443

Kokku tööjõukulud 795 543 764 647

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 22 23
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes

 31.12.2018 31.12.2017

Nõuded Kohustised Nõuded Kohustised

Tegev- ja kõrgem juhtkond ning

olulise osalusega eraisikust

omanikud ning nende valitseva

või olulise mõju all olevad

ettevõtjad

0 3 022 0 32 931

2018 Ostud Saadud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

0 12 000 42 000

 

2017 Ostud Saadud laenud Saadud laenude

tagasimaksed

Tegev- ja kõrgem

juhtkond ning olulise

osalusega eraisikust

omanikud ning nende

valitseva või olulise

mõju all olevad

ettevõtjad

0 30 000 0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
  

 2018 2017

Arvestatud tasu 36 401 45 833

Aruandeaastal seotud osapoolte vahelisi ostu- ja müügitehinguid ei olnud.

Arvestatud tasudena kajastuvad juhatuse liikmele arvestatud tasud. Nõukogu liikmetele tasusid ei maksta.

Aruandeaastal arvestati intressi laenult 1 425 (2017: 187) eurot.

Lisa 14 Tulevaste perioodide tulu ettevõtlusest

Programm    2018                2017

Majanduspoliitika         0 27 400

Töö- ja sotsiaalpoliitika 11 714 7 141

Hariduspoliitika 31 166 0
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Tervisepoliitika         0 0

Praxise Akadeemia         0 0

Valitsemine ja kodanikuühiskond  1 806 0

Kokku 44 686 34 541

Lisa 15 Sihtfinantseeringu ja ettevõtlusega seotud nõuded

Programm           2018                2017

Majanduspoliitika 15 053 18 766

Töö- ja sotsiaalpoliitika 20 750 46 447

Hariduspoliitika 11 475 19 417

Tervisepoliitika 35 311 57 530

Praxise Akadeemia 67 380 1 669

Valitsemine ja kodanikuühiskond 2 237 12 823

Muud projektid 0 0

Kokku 152 206 156 652

 

Antud lisas on kajastatud pooleliolevate projektidega seotud nõuded tulude osas, mis jäävad alla antud 

projektides tehtud kulutustele aasta lõpu seisuga.  
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Lisa 16 Tulud

 Annetused ja toetused Tulu ettevõtlusest  

Tulu kandja

2018.a.

Välisfinant- Kohalikud Välisfinant- Kohalikud Kokku

seerijad finantseerijad seerijad finantseerijad  

Majanduspoliitika          0     18 232  58 734    80 357  157 323

Töö- ja sotsiaalpoliitika  47 463      2 710  93 337  275 456  418 966

Hariduspoliitika  21 463             0  35 770    91 905  149 138

Tervisepoliitika  67 848     38 425           0    64 331  170 604

Praxise Akadeemia           0     73 847           0  224 605  298 452

Valitsemine ja

kodanikuühiskonna

poliitika

         0     59 651     4 000  104 847  168 498

Muud projektid          0              0            0            0             0

Üld          0              0     3 595   12 606    16 201

Kokku 136 774    192 865  195 436  854 107 1 379 182

      

 Annetused ja toetused Tulu ettevõtlusest  

Tulu kandja

2017.a.

Välisfinant- Kohalikud Välisfinant- Kohalikud Kokku

seerijad finantseerijad seerijad finantseerijad  

Majanduspoliitika 0 0 21 194 130 696 151 890

Töö- ja sotsiaalpoliitika 105 500 0 166 824 31 417 303 741

Hariduspoliitika 12 395 5 536 24 817 49 698 92 446

Tervisepoliitika 109 726 16 982 0 65 991 192 699

Praxise Akadeemia 0 9 227 0 77 916 87 143

Valitsemine ja

kodanikuühiskonna

poliitika

1 478 44 011 0 29 155 74 644

Muud projektid 0 -1 490 0 0 -1 490

Üld 0 0 3 789 11 525 15 314

Kokku 229 099 74 266 216 624 396 398 916 387

Tuludena on kajastatud nii lõpetatud kui ka pooleliolevate projektide tulud vastavalt tulude-kulude vastavuse printsiibile

aasta lõpu seisuga.
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Lisa 17 Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused

              2018               2017

Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest 183 906 71 210

Fondid 1 574 1 574

Kokku 185 480 72 784

Tulevaste perioodide tulu sihtfinantseerimisest:   

Programm 2018 2017

Majanduspoliitika 14 488 0

Töö- ja sotsiaalpoliitika 14 443 0

Hariduspoliitika 6 810 6 288

Tervisepoliitika 34 744 33 103

Praxise Akadeemia 0 31 819

Valitsemine ja kodanikuühiskond 113 421 0

Muud projektid 0 0

Kokku 183 906 71 210

Bilansireal "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused" on kajastatud Poliitikauuringute Keskuse Praxise nõukogu poolt loodud sihtkapital,

mille jääk oli 31.12.2018 seisuga 1 574 (31.12.2017: 1 574) eurot.

PRAXISe Sihtkapital on loodud 2008.aastal eesmärgiga koguda ja vahendada kapitali Praxise missiooni täitmiseks ning kaasata ettevõtjaid ja

eraisikuid koostöös Praxisega jätkusuutliku ühiskonna arendamisele Eestis.Sihtkapitali väljundid:

1. toetada erinevaid analüüse;

2. korraldada regulaarselt temaatilisi arutelusid (seminarid ja konverentsid) ja

3. toetada Praxist tema missiooni elluviimisel.

Lisa 18 Sihtasutuse likviidsuse tagamine

Sihtasutuse netovara ja käibekapital on seisuga 31.12.2018 negatiivsed summas 32 711 eurot, kuid võrreldes 2017 aasta lõpu seisuga on see

puudus vähenenud 47 604 euro võrra (31.12.2017 : 80 315). Müügikäive suurenes 2018 aastal 1 385 294 euroni 919 693 eurolt 2017 aastal. Kui

2017 aasta parandatud tulem oli -164 809 eurot siis 2018 positiivne tulem on 47 604 eurot.

2018 aastal suurenenud müügitulu tagasid nii suurenenud nõudlus kui ka teadlik tegevus müügitulu suurendamiseks ja mitmekesistamiseks.

Lisaks suurenenud müügitulule on tulemit parandanud üldkulude vähendamine ning töökorralduse parandamine. Loetletud tegevuste tõttu tagab

2019. a. prognoositav müügitulu ja rahavood sihtasutuse likviidsuse.


