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SA POLIITIKAUURINGUTE KESKUS PRAXIS | WWW.PRAXIS.EE

SISSEJUHATUS
M ttekoda Praxis sai 2017. aastal 17-aastaseks. Meie missioon on rikastada avalikku arutelu, luua
väärtuslikke tead isi ja
jusaid lahe dusi poliitikakuju dajatele, va ako ale ja teistele ärksatele
inimestele. Igal aastal vii e Pra ises lä i kü eid a alüüse, ille poliitikasoovitused o teetähiseks
tervise-, majandus-, haridus-, t - ja sotsiaalpoliitika kujundamisel i g koda ikuühisko a arengu ja
targa riigivalitsemise suunamisel. Meie valdkondade ülene poliitikauuringute kompetents on Eesti
ko tekstis erili e. Seda professio aalset sü ergiat v i pidada meie ainulaadseks tugevuseks.
. aastat iseloo usta koost
ja uute algatuste katseta i e. Keskendume organisatsiooni
sise ises korralduses üha enam viisidele, kuidas erinevaid poliitikavaldkondi omavahel veelgi paremini
l i ida ja tuua
it ekesiste ko pete tside koo da ist rohke
eie igapäevat sse ja
a alüüsidesse. Selle heaks äiteks o
du ud aastast it ed programmide vahelised ühised
projektid, agu t kohap hise ppe lä ivii ise aksu use ja tasuvuse a alüüs, Eesti Euroopa Liidu
N ukogu eesistu ise raa es toi u ud k rgetase elise ko vere tsi „Future of Work: Maki g it eEas “ sisustamine, Poliitikalabori pilootprojektid, raviki dlustuse katvuse a alüüs jpt.
Kuigi oleme Eesti elu ja ühisko a are gu
testa isel avalikkuse, eedia, poliitikakujundajate ja
vabakonna jaoks asendamatuks partneriks, ei piirdu meie haare ainult kohalike piiridega. Oleme
tegevad it etes olulistes rahvusvahelistes v rgustikes. Alates 2006. aastast oleme partneriks
Eurofo dile t ti gi uste, t suhete ja restruktureerimiste monitoorimisel. Haridusvaldkonnas
oleme aktiivsed EUROSTUDENT v rgustikus, kus sel aastal val is ju a kuues lai e rahvusvahelisest
üli pilaste elu-olu kaardistavast uuringust. Samuti algatasime mitmeid teisi kaalukaid rahvusvahelise
t ega projekte: a alüüsisi e Euroopa Soolise V rd iguslikkuse I stituudi telli usel soolist
segregatsiooni loodus- ja täppisteaduste erialadel EL riikides i g juhtisi e rahvusvahelist projekti,
mille fookuses oli kollektiivsete t suhete roll t ti gi uste koha da isel.
Kuigi eie issioo ja ees ärgid o aja jooksul jää ud sa aks, otsi e uusi for aate ja viise, kuidas
kasvada ja areneda, et seelä i Pra ise ühisko dlikku
jukust suurendada. Üheks suuri aks
.
aasta saavutuseks pea e Poliitikala ori t hoogsat ja edukat käi alükka ist. Poliitikalabor koondab
eksperttead isi k igist eie tavapärastest t valdko dadest, kuid kasuta
it esuguste avalike
teenuste ja avaliku sektori probleemide lahendamisel uudseid eetodeid ja t riistu, is o Eestis
seni veel tuttavad pigem toote- ja teenusedisaineritele kui riigiametnikele. Lisaks tavapärasele
a alüüsile ja usta isele on Poliitikalabori ees ärk tuua poliitikakuju da isse e a katseta ist
ning lahendada erineva profiiliga spetsialistide (disainerid, andmearhitektid, sotsiaal- ja
käitu ispsühholoogid, a tropoloogid, et ograafid jt.) toel probleeme, mis muudavad avalikud
teenused nutikamaks ja poliitikakujundamise efektiivsemaks. 2017. aasta l pus alustasi e it e
pilootprojektiga, millest saadavate ppetu dide ja kogemuse toel laiendame Poliitikalabori tegevust
olulisel ääral ja ko i eerime uusi t
eetodeid üha e a ka Pra ise tavapärase a alüüsit ga.
Kuigi t vilju saa e äha alles
. aastal, viitavad poliitikalabori meeskonna esimesed sammud
klientide keerukate probleemide lahendamisel sellele, et nutika poliitikakujundamise ja teenuste
are da ise järele o Eesti avalikus sektoris huvi ja udlust.
Järg evad peatükid a avad ülevaate Pra ise olulise atest t dest ja kordaminekutest ning 2017.
aasta tegevustest valdko dade Pra ise Akadee ia, koda ikuühisko d ja riigivalitse i e,
aja duspoliitika, hariduspoliitika, tervisepoliitika, t - ja sotsiaalpoliitika l ikes.

PRAXISE AKADEEMIA: AITAME TARGALT TEGUTSEDA JA OTSUSTADA
Tead istele rajatud poliitikatege i e ei seis e vaid uuri ises ja a alüüsi ises. Faktid ja järeldused
o vaja viia ka poliitikate autorite ja sihtrüh ade i. Seepärast pa usta Pra is ka i i este
arendamisse ja koolitamisse. Pra ise Akadee ia ees ärk o
uuta poliitikate kuju da i e
professionaalsemaks nii keskvalitsuse kui ka kohalike omavalitsuse avalike teenistujate seas.
Sa a oodi ole e part eriks va aühe dustele, erasektori orga isatsioo idele ja välispart eritele.
Praxise tugevuseks on mitmekesise valdkonnapoliitikate kogemusega meeskond: lisaks
poliitikaa alüüsile,
ida v i
pidada Pra ise p hitegevuseks, ole e
e koge ud
a alüüsi etodoloogiate,
jude hi da ise, strateegilise pla eeri ise ja juhti ise,
koda ikuühisko a are da ise i g huvikaitse vallas. Pädevus eri evates valdko dades a a
eile
v i ekuse pakkuda o a part eritele it esuguseid koolitusi ja are guprogra
e, kus saa e
edukalt edasi a da
ttekoja t s tekkivaid tead isi, oskusi ja koge usi.
2017. aastal l ppes avaliku tee istuse keskast ejuhtide -päeva e are guprogra
KAJA, ille
tellijaks oli rahandusministeerium ja mida rahastati Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Avaliku
tee istuse seadus pa e keskast ejuhtidele ärki isväärse vastutuse i i ressursi juhtimisel.
Seet ttu o avalikus tee istuses vaja süstee selt ja järjepidevalt keskast ejuhi o adustega i i esi
are dada ja e de t huvi hoida. Koolitusprogra
aitas ühtlustada ja t sta juhti iskvaliteeti
avalikus teenistuses. Aastatel 2015-2017 koolitasime kokku 120 juhti.
Samuti koolitasime avaliku sektori organisatsioone kvaliteetseid ja rakendatavaid poliitikuuringuid ja
a alüüse telli a: kuidas koostada lähteülesa et, valida so iv etoodika, illiseid a d eid kasutada,
milline on uuringu protsess, millised peaks olema hanketingimused ja kuidas tulemusi
ko
u ikeerida? Pra is pakkus igapäevat s vajalike a alüüside etteval ista ise ja teosta ise
oskuste i g a alüüsi tule uste kvaliteedi t st ise alast koolitust ii o al i itsiatiivil kui ka
riigiasutuste tellimusel.
Koost s Va aühe duste Liiduga viisi e ellu huvikatse
koolitus- ja arendustegevusi. Programmi raames koolitasi
lä i viia o a valdko as huvikaitseprotsessi. Saavuta
huvikaitseplaani, mida saab ellu rakendada. Tulemusi
saavuta ise i g osalejate e esehi da ise p hjal.

are guprogra
i, illes ko i eerisi e
e ja ustasi e va aühe dusi, aidates eil
aks suure at
ju, koostasid osalejad
hinnatakse seatud huvikaitse-ees ärkide

N usta isega tegelesi e ka Gruusia avaliku tee istuse keskse koolitussüstee i are da ise projektis.
Projekt lähe edasi
. aastal ja t tule use a val i Gruusia avaliku tee istuse keskset koolitust
toetava e-platvormi kontseptsioon.
Koolitatavate arv ja koolitatud tundide maht oli 2017. aastal varasemast väikse . Selle p hjuseks oli
a et ike h ivatus EL
ukogu eesistu isega. Teisalt o sel aastal ette äha avaliku sektori
koolitusturu olulist elav e ist, sest edasi i akse it ete eesistu ise t ttu pausil ol ud
koolitusprogrammide elluviimisega.
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VALITSEMINE JA KODANIKUÜHISKOND
Valitse ise ja koda ikuühisko a progra
tegele hea valitse ise are da isega ii Eestis kui ka
välisriikides. Toeta e
testatud uutusi, et ela ikko d oleks aktiiv e ja hooliv, riigivalitse i e
t hus ja
jus i g poliitiline kultuur areneks. Samuti on meie fookuses sotsiaalse innovatsiooni ja
avalike tee uste are da i e, va aühe duste strateegilise
ju ja tegevusv i ekuse kasvu
toetamine, avatud valitsemise edendamine ning avaliku halduse arendamine.
Valitsemise ja koda ikuühisko a olulise ad t d
Katsetame Poliitikalaboris nutikaid lahendusi, et muuta avalike teenuste pakkumine ja
poliitikakuju da i e t husa aks. Praxise Poliitikalabor on ekspertide tiim, mis kutsutakse kokku
e ko kreetse poliitikapro lee i lahe dusvaria tide disai i iseks ja päriselus lä ikatseta iseks ja
eksperi e teeri iseks. Poliitikala or kasuta
eetodeid ja t riistu, is o tuttavad toote- ja
tee usedisai eritele, kuid o avalikus sektoris veel vähekasutatud. Ka poliitikala ori ekspertide tiim on
eri ev tavapärasest – lisaks poliitikaa alüütikutele o tii i liik eteks disai erid, a d earhitektid,
sotsiaal- ja käitu ispsühholoogid, a tropoloogid, et ograafid jt.
. a l pus alustasi e it e
pilootprojektiga, millest saadava kogemuse najal on kavas Poliitikala ori tegevust olulisel ääral
laie dada ja ko i eerida uusi t
eetodeid ka Pra ise tavapärase a alüüsit ja usta isega.
Hoiame silma peal riigireformi edenemisel. Jätkus koos Eesti T a djate Keskliiduga ellu kutsutud
Riigireformi Radari projekt. Riigi refor i ise vajadust teadvustatakse järjest e a , et Eesti
riigiaparaat oleks tulevikus usaldusväär e, v i ekas ja j ukoha e. Kuid refor i
iste, ko kreetsed
ees ärgid ja tegevused o ikka veel arutelu o jektiks. Radar jälgis hoolega v i uliidu sa
e
haldusrefor i elluvii isel ja aavalitsuste sulge isel, is o üle paljude aasta suuri ad uutused
Eesti riigivalitse ises, ja a dis o apoolseid soovitusi. Lisaks sellele r hutas Radari kolleegiu kogu
aasta vältel, et pärast haldusrefor i tuleb ka riigi strateegilise juhtimise, poliitikakujundamise ja
avalike tee uste pakku ise v i ekust are dada i g tegi valitusele ettepa ekuid riigirefor iga
jätka iseks.

Ülevaade

. aasta t

dest strateegiliste fookustee ade l ikes

Fookusteema
Sotsiaalne innovatsioon ja
avalike teenuste
arendamine

Mida tegime 2017
Viisi e ellu SA Koda ikuühisko a Sihtkapital toetatud Poliitikalabori
toodete ja tee uste are da ise projekti. Pra ises t usis v i ekus
kasutada uudseid poliitika ja teenuste planeerimise ning elluviimise
teh ikaid ja t riistu. Ole e val is avalikule sektorile pakku a u
uudsetel tee adel
t käitu isteadus , koolita a, tege a
eksperi e te j s, ille t e duseks o
. aasta l pus ala ud
pilootprojektid Maksu- ja Tolliameti ja Päästea etiga.

Fookusteema
Mida tegime 2017
Va aühe duste v i ekus Osalesime rahvusvahelises Lää e ere regioo i va ako a
ja
ju
arendamise projektis, mille ees ärk oli tugevdada dialoogi Eesti, Läti
ja Rootsi ekspertide vahel, et koost s tuvastada va ako a are gu,
e ek ike rahasta isega seotud väljakutseid i g t tada välja
ettepa ekuid i g lahe dusi e de ületa iseks.

Fookusteema
Kaasamine,
osalusdemokraatia ja
avatud valitsemine

Mida tegime 2017
Viisi e koos Va aühe duste Liiduga ellu va aühe duste huvikaitse
arendamise programmi, ille ees ärk o t sta Eesti va aühe duste
huvikaitse v i ekust, pakkudes eile koolitusi ja usta ist.
Alustasime poliitika sidususe p hi tete rake da ise a alüüsiga,
mille ees ärk o välja selgitada, il ääral ja kuidas hi atakse Eestis
välja t tatavate poliitika eet ete
ju are gu aadele.

Fookusteema
Üht e ja t hus
valitsemiskorraldus

Mida tegime 2017
Osalesi e Are guseire Keskuse projekti „Avaliku e-valitsemise
tulevik“ ekspertrüh a t s. Pra ise ülesa deks oli kirjeldada
ühisko dlike tre dide
ju tulevasele riigi juhti isele. Projekti
tulemusena koostatakse 2018. aastal valitsusele ettepanekud riigi
reformimiseks.

HARIDUS
Haridusvaldkonnas soovime oma tegevusega kaasa aidata targa hariduspoliitika kujundamisele,
pakkudes ja vahe dades poliitikakuju dajatele i g teistele huvirüh adele selleks vajalikke tead isi.
Lisaks uute teadmiste loomisele jälgi e pidevalt hariduspoliitikas toi uvat i g räägi e aktiivselt
kaasa kesksetes hariduspoliitika aruteludes, asetades r hu arutelude tead isp hisusele. Strateegias
ole e välja too ud kol pea ist fookust, illele lähiaastatel soovi e keske duda. Need o ppe ja
t turu sidususe suure da i e, peta ise kvaliteet ja v rdväär e ligipääs haridusele.

Haridusvaldko

a olulise ad t

d

A alüüsisi e digioskusi ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kasutust
üldhariduskoolides ja lasteaedades. Digioskuste kasuta ist ei ua ai ult igapäeva e haridus- ja
elukeskko d, vaid ka kiiresti are ev t turg. Tuleviku t kohad eeldavad tä astelt pilastelt üha e a
info- ja ko
u ikatsioo iteh oloogilist pädevust. O oluli e, et t turu vajadused ja haridussüstee i
pakutavad oskused oleksid o avahel koosk las. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) tellis
Pra iselt uuri gu, et saada ülevaade digioskuste peta isest, pilaste ja petajate digioskustest,
hoiakutest ning IKT-huviri gide pakku isest üldhariduses ja lasteaedades. Uuringutulemused viitavad
kol ele suurele kitsaskohale digioskuste peta isel, ille lahe da isega haridussüstee is tegeleda
tuleb: (1) digioskuste peta ise korraldus Eesti üldhariduskoolides o e aühtla e, (2) digivahendite
(seadmed, keskko ad ja tarkvara i g digitaalsete ppe aterjalide kättesaadavus ja kvaliteet o üks
kesk e takistus digioskuste peta isel ii ppet s kui ka huvihariduse pakku isel i g (3) petajate
ja pilaste valdavalt positiivsete hoiakute tegelik rake du i e digioskuste omandamisel ja
üüdisaegse pikäsituse rake du ist soodustava vahe di a veel realiseeru ud. Pra ise a alüüsi
tule used aitavad are dada riiklikke ppekavasid, ppekorraldust ja petajakoolitust, et se isest
pare i i l i ida IKT oskusi haridussüsteemi.
A alüüsisi e kutse ppeasutuste tugitee uste pakku ist ja korraldust. Kutse pi gute katkesta i e
o Eestis püsi ud aastaid k rge – igal aastal jäta pi gud pooleli ligi viie dik pilastest. Seejuures o
katkesta ute osakaal kooliti väga eri ev, is v i viidata kutse ppeasutuste eri evale oskusele ja
v i ekusele katkesta ise vähe da iseks
pilastele tugitee useid pakkuda. Haridus- ja
Teadus i isteeriu i telli usel viisi e lä i a alüüsi, is a a ülevaate kutsehariduses pakutavatest
tugiteenustest ning sellest, kas ja kuidas eed aitavad vähe dada pi gute katkesta ist. Tule used
äitavad, et kutse ppeasutuste tugitee uste pakku i e ja korraldus eri e koolide l ikes i g sageli
pole eed süstee selt pla eeritud ega juhitud. Kuigi koolit tajad petajad, juhtkonna esindajad,
tugispetsialistid peavad tee useid katkesta ise vähe da isel tule uslikuks, o i fo tee uste kohta
hajutatud ja sageli pole petajad teadlikud eri evatest v i alustest pilaste toeta iseks. Uuri gu
käigus kogutud pari ad praktikad tugitee uste pakku isel ja katkesta ise vähe da isel o heaks
sise diks kutse ppeasutustele o a tugisüstee ide are da isel. Sa uti o a alüüsi tule used toeks
Haridus- ja Teadusministeeriumile ii riikliku kutseharidusprogra
i ja rahasta is udeli täie davate
eet ete väljat ta isel kui ka kutse ppeasutuste are gukavades täie davate tegevuste
kavandamisel.
Uurisi e üli pilaste sotsiaal aja duslikku olukorda Eestis ja Euroopas. Viisi e lä i rahvusvahelise
üli pilaste sotsiaal aja dusliku olukorra uuri gu EUROSTUDENT, is käsitle tee asid agu
üli pilaste erialavalik, rahulolu pi gutega, pereko dlik taust, elukoht, t ta i e ja ajakasutus,
sissetulekud ja kulutused i g rahvusvaheli e obiilsus. Kogutud a d ed v i aldavad k rvutada

Eesti k rghariduse ligipääsetavust ja tude gite elu-olu 28 erineva Euroopa riigi andmetega. Uuring
äitas, et t ta i e o üli pilaselu lahuta atu osa. % üli pilastest t ta pi gute k rvalt. Uuringu
valguses seis e Eesti k rghariduspoliitika üks olulisi väljakutseid selles, kui edukalt suudetakse
üli pilaste eripäraseid vajadusi arvestada i g t ta ist ja ppi ist l i ida. Õppi ist ja t ta ist
aitaks ühildada pai dlik ppekorraldus i g ppija ja te a t koge use hea tu d i e. Et piirid ii
haridus- ja t elu kui ka haridussektorite vahel hajuvad, o riigil v i alik toetada t - ja
ppekoge use l i i gut, välje dades selgelt s u it, et t ta i e o are gu- ja ppeprotsessi
väärtuslik osa.
Ülevaade
. aasta t dest strateegiliste fookustee ade l ikes
Fookusteema
Mida tegime 2017?
V rdväär e
ligipääs Uurisime üli pilaste sotsiaal aja duslikku olukorda ja eluolu, et
haridusele
a alüüsida k rgharidusele ligipääsu i g hi ata k rgharidusrefor i
järel toi u ud uutusi Eesti üli pilasko as. Uuri gu tule used o
väärtuslikuks sise diks k rghariduspoliitika are da iseks ii Eestis kui
ka rahvusvahelisel tasandil.
A alüüsisi e Eesti kogemust heade tulemuste saavutamisel
rahvusvahelises pilaste pitule uslikkuse hi da ise uuri gus PISA,
et Eesti praktika kaudu suurendada teiste Euroopa riikide koolide
v i ekust pilaste toeta isel i g heade pitule uste saavuta isel
olenemata nende sotsiaalmajanduslikust taustast.
Koostasi e ülevaate ja a alüüsisi e tugiteenuseid Eesti
kutse ppeasutustes ning hindasime nende tulemuslikkust
ppeprotsessis, sh katkesta ist vähe dava eet e a. A alüüsi
tule used aitavad
ii
ppeasutustel kui ka Haridus- ja
Teadus i isteeriu il tugisüstee e edasi are dada.
A alüüsisi e Eesti ühisko a l i u isprotsesse hariduse, t turu
i g v rdsete v i aluste tee ades, et anda värske ülevaade
hariduse rollist l i u ise protsessis, seda eelk ige lä i riigikeele
ppe, oorte sotsialiseeru ise i g rahvuste vaheliste ko taktide
soodustamise.
Osaleme Euroopa immigratsioonitaustaga laste ja noorte hariduse
uuri isv rgustikus SIRIUS, kus tee e koost d ii Balti kui ka teiste
Euroopa riikidega migratsioonitaustaga laste ja noorte hariduse
olukorra ja v i aluste uuri isel.

Fookusteema
Mida tegime 2017?
Õppe ja t turu sidususe A alüüsisi e es akordselt Eestis t kohap hise ppe lä ivii ise
suurendamine
aksu ust ja tasuvust t a djatele. Selle tulemused annavad
poliitikakuju dajatele ja ettev tjatele olulist i fot t kohap hise ppe
kui kutseharidusmeetme rakendamiseks vajalikest investeeringutest ja
kasust.
Aitasi e sisustada Eesti Euroopa Liidu N ukogu eesistu ise raa es
toi u ud k rgetase elist ko vere tsi „Future of Work: Maki g it eEasy“, is käsitles uuhulgas t turu ja t tege ise uutusi i g

e de uutustega seotud väljakutseid i i este oskustele ja ka
haridussüstee ile laie alt.
N ustasi e Euroopa Ko isjo i Eesti hariduse ja koolituse
küsi ustes. Meie t
aita
Euroopa Ko isjo is Eesti
haridustee adega tegelevatel a et ikel pare i i
ista Eestis
tehtavate hariduse ja t j uga seotud poliitiliste otsuste sisu, tausta ja
erinevate osapoolte hinnanguid.

Fookusteema
Õpeta ise kvaliteet

Mida tegime 2017?
A alüüsisi e digioskusi ja IKT kasutust üldhariduskoolides ja
lasteaedades. A alüüsi tule used aitavad are dada riiklikke
ppekavasid, ppekorraldust ja petajakoolitust, et se isest pare i i
l i ida IKT oskusi haridussüstee i.
Arendasime ppe aterjale eri evates keeltes, et vähe dada
eri evusi rä detaustaga pilaste pitule ustes v rreldes kohalike
pilastega üle kogu Euroopa. Aita e t sta petajate professio aalsust
kaasava hariduse p hi tete kasuta iseks, luua v rgustikke
petajate ja lapseva e ate vahel i g suure dada eri evate
osapoolte teadlikkust e akeele ppi ise ja mitmekeelse hariduse
väärtusest rä detaustaga pilaste peta isel.

TÖÖ- JA SOTSIAALVALDKOND
T - ja sotsiaalpoliitika valdko a t de kaudu soovi e aidata kaasa tead istep hisele
poliitikakuju da isele i g seelä i eesti aalaste t elu ja elu kvaliteedi kasvule. O a tege istes
keske du e järg istele tee adele: sotsiaalkaitse, ligipääs t turule ja osale i e t elus; t suhted
ja t ti gi used; t tervishoid ja t ohutus; sooli e v rd iguslikkus, lapse igused ja va e lus i g
rä e ja l i u i e.

T

- ja sotsiaalvaldko

a olulise ad t

d

Aita e t a djatel ja t tajatel t kohti koha dada. Eesti 55– aastaste t h ive o Euroopa üks
k rge aid, kuid t turult lahkutakse pahatihti p hjustel, mida saab ennetada: tervise halvenemine,
oskuste ja tead iste vähe e i e, so ivate t ti gi uste ja pai dlikkuse puudu i e. T a djatel o
v t eroll, et targa karjäärijuhti ise, tervise ede da ise, ppev i aluste ja t ti gi uste
koha da isega väärtuslikke t tajaid e da jaoks itte kaotsi lasta.
. aastal viisi e lä i projekti,
ille tule use a val isid koost s Eesti, Poola ja U gari sotsiaalpart eritega ettepa ekud, kuidas
kollektiivsete t suhete kaudu ede dada t ti gi uste koha da ist vähe e ud t v i ega
inimestele. T a djad ja t tajate esi dajad ei ol ud vare üheskoos t ti gi uste koha da isega
seo duvat iiv rd p hjalikult aruta ud ja üheskoos lahe dusi otsi ud. Koost s Eesti
sotsiaalpart eritega koostati projekti käigus juhe d aterjalid t ti gi uste koha da iseks sh
s astati ko kreetsed sa
ud, ida o v i alik t a djatel ja t tajate esi dajatel teha ja kuhu a i
i g u saa iseks p rduda , levitati häid praktikaid ja tehti t poliitika kuju dajatele ettepa ekuid
t ti gi uste kohandamise poliitika muudatusteks.
A alüüsisi e ja
testasi e soolise segregatsioo i eripärasid Euroopa Liidus. Sooli e l he haridusja karjäärivalikutes ä gi olulist rolli t j u pakku ise kuju e ises. See vii sooliselt segregeeritud
t turu i, is tähe da , et t turul o sektorid ja a etikohad, kus t tavad pea iselt aised v i
pea iselt ehed. Ühelt poolt piira see ii eeste kui ka aiste karjääriotsuseid, luues a etivalikud,
ida peetakse „so ivaks“ eestele ja aistele. Ku a eeste poolt domineeritud sektorites on
tavaliselt k rge ad palgad kui aiste poolt h ivatud sektorites, siis o soolisel segregatsioo il suur
ju soolisele palgal hele. Ühtlasi taastoodavad sellised valikud ühisko as soolisi stereotüüpe ja
kinnistavad seda, mida peetakse so ilikuks a etialaseks valikuks ka tulevastele p lvko dadele.
Soop hiselt jaotu ud t turg o e aefektiiv e riigi
aja dusele, piirates t j uressurssi
a etikohtadel, is ka atavad tugeva t j u puuduse käes i fo- ja kommunikatsioonitehnoloogia
(IKT , tervishoid v i hooldustee used .
. aastal a alüüsisi e Euroopa Ko isjo i soolise
v rd iguslikkuse i stituudi EIGE telli usel soolise segregatsioo i tre de hariduses ja t turul
Euroopa Liidu liikmesriigis ning erinevaid poliitikameetmeid, mille ees ärk o suure dada soolist
tasakaalu haridus- ja karjäärivalikutes. Hooli ata eri evatest sekku istest ei ole sooli e segregatsioo
Euroopas vii ase
aasta jooksul oluliselt vähe e ud. A alüüs t i välja, et t husate sekku iste
kujundamiseks on vajalikud selgemad sekkumisloogikad ja regulaarsed hindamised. Sekkumised
peavad keske du a ii haridusvalikutele t o tüdrukute osakaal IKT erialade l petajate seas ol ud
. aastast pidevas la guses , üle i ekutele haridusest t turule teh oloogia valdko dades
hariduse o a da ud aiste t tuse äitajad o k rge ad kui teiste erialade l petajate seas kui ka
e dele, kes ju a t tavad sooliselt e atraditsioo ilistel a etikohtadel sh t ti gi used, t - ja
pereelu ühita ise v i alused, palgal he ii eeste kui naiste domineeritud ametialadel).

Ülevaade

7. aasta t

dest strateegiliste fookustee ade l ikes

Fookusteema
Mida tegime 2017?
Sotsiaalkaitse, maksud ja Arendasime edasi maksude- ja toetuste mikrosimulatsioonimudelit
toetused
EUROMOD, millega saab arvutada inimeste ja leibkondade
sissetulekuid ja välja i ekuid erinevate otseste maksude ja rahaliste
toetuste suuruste korral.
Pakkusime regulaarsete monitooringute ja sotsiaalpoliitika
a alüüsidega tuge Euroopa Ko isjo ile Eesti sotsiaalpoliitika
ju
hindamiseks ja soovituste ettevalmistamiseks. 2017. aastal valmisid
ülevaated isee dale t a djate ja
ittetavapäraselt h ivatute
sotsiaalkaitse katvusest, laste poliitikast i g Eesti pe sio isüstee i
jätkusuutlikkusest
T tasi e Statistikaa etile välja pe sio i iguste fi a tsarvestuse
simulatsioonimudeli, mis aitab luua regulaarset pensionistatistika
arvepidamist. Mudeliga saab hinnata, kui suur on Eesti riigis
kohustusliku pensionide osa kohustus.
A alüüsisi e raviki dlustuse jätkusuutlikkust. Prognoosimudeli abil
saa hi ata raviki dlustuse jätkusuutlikkust i g a alüüsida väliste
tegurite i g poliitikastse aariu ite
ju sellele. Tege ist o
tervishoiusüstee i juhti ist riistaga, is aita hi ata eri evate
tre dide
ju raviki dlustuse tulude ja kulude pikaajalisele
tasakaalule.

Fookusteema
Ligipääs t turule ja
osale i e t elus

Mida tegime 2017?
Pakkusi e t poliitika a alüüsidega tuge Euroopa Ko isjo ile Eesti
t poliitika are gute hi da iseks ja soovituste tege iseks. 2017.
aastal käsitletud tee ade seas o suure ate poliitika uudatuste
ju e av rdsusele i g t v i e refor i rake du i e sh
t turu eet ete kasuta i e .
Eesti Euroopa Liidu N ukogu eesistu ise raa es aitasi e
Sotsiaalministeeriumil ette valmistada ja temaatiliselt sisustada
k rgetase elist tulevikut ko vere tsi „Future of Work: Maki g it
e-Easy“, is käsitles t turu ja t tege ise uutusi i g e de
uutustega seotud väljakutseid t ti gi uste, sotsiaalki dlustuse ja
oskuste valdkonnas.

Fookusteema
T suhted ja
t ti gi used

Mida tegime 2017?
Alates 2006. aastast oleme olnud partneriks Eurofondile
t ti gi uste, t suhete ja restruktureeri iste
o itoori isel
Eestis. Eurofo di o itoori gute äol o sageli tegu ai ulaadsete
t dega, ku a tihti uuritakse ujal vähekajastatud tee asid.
.
aastal tegi e itu lühikest t d uute t vor ide t platvor i- ja
juhut
reguleeri ise ja kasuta ise tee al. Lisaks sellele uurisi e

uudse digitaalse teh oloogia
ittetavapärased e-teenused)
kasutamist sotsiaalteenuste pakkumisel.
Alustasime rahvusvahelise projektiga,
ille fookuses o kollektiivsete t suhete roll t ti gi uste
koha da isel vähe e ud t v i ega i i estele. Koost s
sotsiaalpart eritega otsi e lahe dusi, kuidas ede dada t ti gi uste
koha da ist, et kaasata t turul vähe e ud t v i ega inimesi.
Viisi e koos Eesti T a djate Keskliidu ja Eesti Personalijuhtimise
Ühi guga lä i T a djate Ühisuse ho
ikuse i arid t v i e
juhtimisest. Se i aridel jagasi e t v i e juhti ise rahvusvahelisi
praktikaid ja arutasi e praktiliste äidete varal, illised o t v i e
juhti ise pea ised väljakutsed i g lahe dused.

Fookusteema
Sooli e v rd iguslikkus

Fookusteema
Lapse
igused
vanemlus

Fookusteema
L i u i e ja rä

e

Mida tegime 2017?
A alüüsisi e soolist segregatsioo i hariduses ja t turul Euroopa
Liidus. A alüüsiga pa ustasi e soolise segregatsioo i vähe da ise
eet ete pla eeri isse, a alüüsides eeste ja aiste haridus- ja
karjäärivalikuid ja a des p hjaliku ülevaate eri evatest
poliitikameetmetest EL ja liikmesriikide tasandil.
Pakkusi e regulaarsete o itoori gute ja a alüüsidega tuge Euroopa
Komisjonile Eesti soolise v rd iguslikkuse i g t - ja pereelu
ühita ise valdko a are gute hi da iseks ja soovituste
tegemiseks.

Mida tegime 2017?
ja T vor id it ekesistuvad i g selge piir isee dale t a djate ja
palgat tajate vahel hägustu . Osalesi e Euroopa Liidu koge uste
vahendamise seminaril, et arutada isee dale t a djate t - ja
pereelu ühita ise pro lee e ja e de lahe da ise v i alusi.
Seminaril leiti, et vanemapuhkuse ning teiste sotsiaalteenuste ja toetuste kasutamisel on vaja suuremat paindlikkust, et inimesed
saaksid va a alt liikuda palgat taja ja isee dale t a dja staatuse
vahel ning et tagada pare t - ja pereelu ühita i e.

Mida tegime 2017?
Pra is o koost s eri evate part eritega osale ud l i u ise
o itoori gute lä ivii isel alates 2011. aastast. Osalesime ka 2017.
aasta o itoori gus, keske dudes hariduse, t turu i g v rdsete
v i aluste
te aatikale.
L i u ise
o itoori g
seira
l i u ispoliitika edukust ees ärkide poole liiku isel i g a a
vajadusel soovitusi poliitika uut iseks v i koha da iseks.

MAJANDUS
Maja duspoliitika progra
i ees ärk o aidata kaasa Eesti ettev tluse ja ettev tluspoliitika
tead iste ahukuse ja uue duslikkuse suure da isele, arvestades seejuures ii jätkusuutlikkuse kui
ka tasakaalustatusega. Selleks a alüüsi e ettev tluskeskko da
jutavaid v t epro lee e,
algatame diskussioone ning teeme ettepanekuid majanduskeskkonna arendamiseks nii valitsusele kui
ka ettev tetele. Lähiaastate pea ised tee ad o seotud aja duse ko kure tsiv i e kasvu,
tead isp hise ettev tluse are da ise, riigi raha t husa a kasuta ise i g loodusressursside
säästliku a kasuta isega aja duses.

Maja duspoliitika progra

i olulise ad t

d

A alüüsisi e t kohap hise ppe aksu ust ja tasuvust. Vii ase aastaga o Eestis hüppeliselt
kasvanud pipoisi pe - kutse ppe vor , kus a et o a datakse t a dja juures. T kohap hises
ppes olevate pilaste arv ulatus
/
ppeaastal ligi
pilase i i g
. aastaks o
plaa is luua
pipoisi ppe kohta. T a djate kaasa iseks selgitasi e välja t kohap hise ppe
aksu use ettev ttele i g selle ppevor i rakendamisest tuleneva kasu. Uuringust selgus, et
t kohap hise ppe suuri ad plussid avalduvad siis, kui pipoisid jätkavad ettev ttes t ta ist ka
peale pi gute l ppu. See vähe da kulusid, is tekiks uute t tajate vär a isel. T a dja suuri
kuluallikas o pipoiste juhe da isele kuluv aeg ja raha. Kuid lisaks rahalistele kuludele ja tuludele on
oluli e ka itterahali e kasu: t kohap hi e pe aita luua väärtusliku t a dja kuva dit,
ju
positiivselt t tajate
otiveeritusele ja produktiivsusele, ettev tte ko kure tsiv i ele ja
kvalifitseeritud t j u puuduse leeve da isele. Vaata ata kuludele peavad paljud t a djad
t kohap hist pet i vesteeri guks, is too pike as perspektiivis ettev ttele kasu.
Jätkasi e i g täie dasi e it eid varase aid aja duspoliitika programmi keskkonnaprojekte,
et tagada järjeki dlus sotsiaal aja duslike
jude arvesta isel Eesti aja dus- ja elukeskkonda
jutavates riiklikes otsustes. Tuvastasi e, et k ige e a ela ikke
jutavad keskko akasutuse
vormid on peenosakeste heide välis hku i g saasteai ete sattu i e vette ja ulda i g pakkusi e
välja etoodikad e de häiri gute rahaliseks hi da iseks.
Reastasi e koost s Talli a Teh ikaülikooli ja AS Mavesega uued p levkivi kaeva da ise
majanduslike eelispiirkonnad ja looduslike ti gi uste p hjal, kus aja dusliku tasuvuse p hjal o
teistest eelistatumad Uus-Kivi li, So da i g Oa du kaeva dusalad. Uuri g l ppe
. aasta
kevadel, kui Pra is o kaeva duspiirko dades lä i vii ud sotsiaal aja duslike
jude hi a gu.
Jätkasime ning laiendasime riigirahanduse alaseid tegevusi, eelk ige aksupoliitika vallas. Lisaks
regulaarsele EL aksutoetuste ikrosi ulatsioo i udeli EUROMOD are da isele tee e koost d
Euroopa Komisjoniga (Joint Research Centre), hinnates sissetulekute alaraporteerimist ja maksudest
k rvale hoid ist valitud liik esriikides. Saadud hi a gud lisa e EUROMODi udelisse, v i aldades
a alüüsida sissetulekute alaraporteeri ise fiskaal- i g jaotuslikke
jusid. Maksukäitu isega
tegeleme ka uues Poliitikalabori projektis, ille ees ärgiks o i ovatiivsete lahe duste a il
vähe dada ü rikupalkasid Eesti ehitussektoris.

Ülevaade

. aasta t

dest strateegiliste fookustee ade l ikes

Fookusteema
Majanduse ja
majandussektorite
ko kure tsiv i e kasv

Mida tegime 2017?
Rahvusvahelise ko sortsiu i part eri a uurisi e Eesti ühe
rahvusvaheliseks sü di ud ettev tte osalemist rahvusvahelistes
t stuslikes väärtusahelates i g elja rahvusvahelistu ist ede davat
poliitikameedet kaks Eestis, üks Austraalias ja üks Jaapa is). Mitmed
tehtud uuringud koo datakse l pparua desse, ida kirjutatakse
2018. aasta esimeses kvartalis.
Arvutasime Bo use d'Or gastro oo iav istluse Euroopa etapi otsest
aja dusliku
ju, kui see sü d us toi uks Talli as
. aastal.

Fookusteema
Riigi raha t husa
kasutamine ja
aksu uudatuste
arvestamine

Mida tegime 2017?
Koost s Esse i Ülikooli ja Pra ise t - ja sotsiaalpoliitika
a alüütikutega täie dasi e toetuste si uleeri iseks kasutatavat
Euroopa riikide mikrosimulatsioonimudeli EUROMOD Eesti moodulit
iga-aastaste andme- ja poliitikareeglite uuendustega.
Osalesi e EUROMODi täie da isel kaudsete maksudega (sh Eesti
osas , is j udis eduka l pu i i g ille a il saa üüd a alüüsida
e de
ju koos otseste aksude ja rahaliste toetustega lei ko dade
sissetulekute jaotusele.
Alustasime projekti Euroopa Komisjoniga, milles hindame
sissetulekute alaraporteeri ist ja aksudest k rvale hoidu ist
rahvusvahelises v rdluses i g täie da e EUROMODi udelit selles
dimensioonis.
Panustasime maksudealase kompetentsiga Praxise Poliitikalabori
projektidesse.

ju

Fookusteema
Jätkusuutliku are gu
tagamine ja ressursside
säästliku kasuta i e

Mida tegime 2017?
Arendasime merekeskkonna ressursside majandusliku kasu ruumilist
mudelit, et veelgi täpse alt hi ata erealade aja duslikku tulu ja
kulu ii riigile kui ettev tjale.
Osalesime Eesti keskko akasutuse välis jude hi da ise
etoodika väljat ta ises toeta aks tead isp histe otsuste
tegemist keskkonnapoliitikas.
Vii e lä i p levkivi kaeva da ise eelispiirko dade järjesta ist
aja duslike ja sotsiaalsete ti gi uste p hjal, et aidata riigil
ista
uute kaeva duste tasuvust i g
jusid.

TERVIS
Tervisepoliitika progra
i ees ärk o aidata kaasa Eesti ela ikko a tervise para e isele, pakkudes
lahe dusi i i esekeskse ja jätkusuutliku tervisesüstee i are da iseks. Otsi e uuri gute ja
a alüüside toel lahe dusv i alusi tuvastatud pro lee kohtadele i g vii e saadud tead isi
aktiivselt eri evate huvirüh ade ja otsustajate i, et toetada tead usp hist otsustusprotsessi.

Tervisevaldko

a olulise ad t

d

A alüüsisi e Eesti rahvastiku tervise äitajaid ja tervisepoliitika juhti ise tule uslikkust. Sarnaselt
2016. aastale oli ka
. aastal suuri aks t ks Rahvastiku tervise are gukava RTA vahehi da i e.
RTA on Eesti tervisepoliitika v t edoku e t,
illes seatud ees ärkidest lähtuvad Eesti
tervisepoliitika otsused aastatel 2009. A alüüsis t desi e, et tervise äitajate para e isele hoo
sisse saamiseks o tervisepoliitika strateegilisse juhti isse tarvis e a sihistatud lähe e ist rahvastiku tervise are gukava küll koo da eri evate valdko dade tegevused, kuid tegevussuundade
rohkuses kipuvad prioriteedid hägustu a ja seet ttu ei ole RTA täit ud o a rolli üleriigilise
tervisepoliitika juhti ise t vahe di a. A alüüs val is
. aasta veebruaris ning terve aasta jooksul
tutvustasi e tule usi eri evatele sihtrüh adele Sotsiaal i isteeriu
i g selle allasutused, P hjaEesti Regio aalhaigla t tajad, Säästva are gu ko isjo , sh rääkisi e tule ustest HIV-teemalisel
arutelul Arvamusfestivalil, Tartu Ülikooli Klii iku i aastako vere tsil, Vähiliidu aastako vere tsil,
diabeedi teemalisel konverentsil jm.
Hindasime riikliku HIV/AIDS strateegia tulemuslikkust. A alüüsisi e riikliku HIV ja AIDS strateegia
2006-2015 tulemusi, tegevuste ees ärgipärasust ja vastavust rahvusvahelistele HIV/AIDSi poliitikate
soovitustele. Kokkuv ttes v i elda, et HIV epideemia kontrolli alla saamisel on strateegia olnud
edukas – positiivseid uutusi v i äha pea k igis pea istes HIV riskirüh ades. HIV uute juhtude arv
o vähe e ud, levi us pea istes riskirüh ades la ge ud, testi isaktiivsus t us ud ja ai a e a ravi
vajavaid akatu uid j ua ravile. Pro lee iks o aga valdko a keskse juhti ise puudu i e, vähe e
koost ja e apiisav rahasta i e. Tervishoiusüstee ei ole v t ud HIV tee at o aks ja see takista
i tegreeritud ja kvaliteetsete tee uste väljaare da ist, is o HIV epidee ia ohja isel kriitilise
tähtsusega.
Otsime lahendusi ela ikko a va a e ise i g eakate pikaajalise hoolduse küsi ustele.
Va a e isega seoses tule üha e a p rata tähelepa u sellele, kuidas kasutada se isest pare i i
va e aealiste koge ustes ja oskustes peituvat pote tsiaali ii t - kui ka ühisko aelus laie alt. Et
va a eva ühisko a väljakutseid ja lahe dusi Eesti poliitikakuju dajate ja teiste sihtrüh ade i tuua,
osalesi e koost s t - ja sotsiaalpoliitika progra
iga rahvusvahelises koost projektis MOPACT,
ille tule used aitavad suure dada vae e aealiste ühisko da ja t turule kaasatust i g ede davad
sotsiaalset innovatsiooni pikaajalises hoolduses.
Aitame kaasa eakate pikaajalise hoolduse arendamisel ka projektis Sustainable Tailored Integrated
Care for Older People in Europe (SUSTAIN). See on Horizon2020 raames teostatav nelja-aastane
teadusprojekt, mille raames t ta e välja lahe dusi pikaajalise hoolduse tee ust vajavatele
vanemaealistele. Oleme abiks kahele organisatsioonile Eestis, kellega koos arendame teenuseid, et
need vastaksid paremini eakate vajadustele, oleksid inimesekesksed, ennetusele suunatud,

kvaliteetsed ja turvalised. Projekti käigus kogutud tead isi ja pari aid praktikaid saavad o a t
kasutada ka teised valdko a are dajad ja huvirüh ad.

s

Viisi e Eesti Noore arstide Ühe duse telli usel lä i arst-reside tide ja e de juhe dajate küsitluse,
koondasi e selle tule used
. aasta l pus avaldatud poliitikaa alüüsi „Reside tuur Eestis – kuidas
edasi?“. Tervishoiusüstee i osapooled o reside tuuri ppe alustega üldjoo tes rahul, kuid
uuri ist
tulemusel selgus ka, et pet iseloomustab p hje da atu variatiivsus – ppe ja
juhe da ise kvaliteet, praktika ja teooria tasakaal, it ekülgsus i g pädevuste hi da i e eri e
erialade, aasasutuste ja juhe dajate l ikes oluliselt. Reside tuuri ppe hi da i e jätku
. aastal
– k rvuta e Eesti reside tuuri olukorda teiste Balti riikide olukorraga.
Ülevaade
. aasta t
Fookusteema
Tervishoiusüstee i
strateegiline
juhtimine
ja
jätkusuutlikkus

dest strateegiliste fookustee ade l ikes
Mida tegime 2017?
Hindasime Eesti tervisepoliitika ees ärkide täit ist ja juhtimist. Rahvastiku
tervise are gukava hi da i e kaardistas tervisetre did, hi das kü e
tervisevaldko a olukorra ja t i välja kriitilised kohad,
is vajavad
tervishoiusüstee is kiiret sekku ist. Hi da ise soovitused o a iks riiklike
tervispoliitika sihtide seadmisel.
Hindasime Riikliku HIV ja AIDS strateegia 2006-2015 tulemuslikkust
strateegia ees ärkide saavuta isel, vastavust rahvusvahelistele
poliitikasoovitustele ja koostasime soovitused HIV poliitika edasiseks
edukaks kujundamiseks.
Osale e rahvusvahelises Jea e Mo et v rgustikus SMSHealth, ille
ees ärk o
kaardistada väikeriikide väljakutsed ja v i alused
tervisepoliitika kujundamisel nii Eestis kui ka Euroopas. Projekt toob kokku
teadlased, tervishoiut tajad ja poliitikakuju dajad ning aitab tuua
väikeriikide perspektiivi Euroopa Liidu tervishoiupoliitika diskussioo idesse
ja poliitikakujundamisse.
Augustis alustasime ravikindlustuskaitse uuringu lä ivii ist,
ille
ees ärgiks o
saada otsustustuge raviki dlustuse korralduse
edasiare da iseks ees ärgiga laie dada ela ikko a kaetust solidaarse
ravikindlustusega.
Koostasime hi da israa istiku pikaajalise hoolduse refor ide
ju
hindamiseks. Pra ise ülesa deks oli välja t tada vastav hi da israa istik,
illele tugi edes o v i alik dei stitutsio aliseeri ise refor ide
ju
Eestis hinnata.
Alustasi e are gukoost projektiga Moldovas, et jagada Eesti ekonsultatsiooni kogemust. Koost s sealse perearstide seltsi ja riikliku
ülikoolihaigla der atoloogia osako aga otsi e v i alusi Eestis välja
t tatud e-konsultatsiooni rakenduse piloteerimiseks.
Viisi e lä i Intervention Mapping koolituse, is h l as t e dusp histe
rahvatervise sekku iste väljat ta ist kohaliku ja riikliku tasa di
ennetustegevuste planeerijatele ja elluviijatele.

Hindasime arstide diplo ijärgset pet Eestis. Kuigi tasemehariduse
ppekavadel o riiklik akrediteeri i e tavapära e, pole Eestis arstide
tase eharidusjärgset spetsialiseeru ist vare süstee selt hi atud.
Fookusteema
Vaimne tervis

Mida tegime 2017?
Valmis it edi e sioo ilise pereteraapia MDFT kulut hususe uuri g.
MDFT pereteraapia on suunatud 11-19-aastastele noorukitele, kellel esineb
igusrikku isi,
s ltuvusai ete
tarvita ist
ja
sellega
seonduvaid käitu uslikke ja e otsio aalseid probleeme. Teostasime
hi da ise, illest selgus, et Eesti MDFT progra
o kulut hus - iga
investeeritud euro hoiab riigile kokku enam kui viis eurot.
Rahvastiku tervise arengukava (RTA) vahehindamise raames hindasime
vaimse tervise valdkonna tegevusi ja arenguid. Selgus, et vaimset tervist
toetavate tee uste süstee o Eestis killustu ud i g puudu selge
kontseptsioon, kuidas pakkuda lisaks ravi-, rehabilitatsiooni- ja
tugitee ustele ka tegevusi vai se tervise ede da iseks ja häirete
ennetamiseks. Valdko d vaja vai se tervise ede da iseks süstee se at
poliitikakujundamist ja muutusi.
Alustasime t siste käitu ispro lee idega lastele suu atud tee uste
uuringuga. Ees ärk o saada ülevaade t siste käitu ispro lee idega
laste/ oorte sihtrüh ast, nende teenuste vajadusest ja neile pakutavatest
teenustest Eestis.

Fookusteema
Pikaajaline hooldus

Mida tegime 2017?
Are da e jätkuvalt rahvusvahelises projektis SUSTAIN eakate pikaajalist
hooldust. Projekt keskendub koduse hoolduse teenustele ees ärgiga
uuta eed patsie dikeskseks, e etusele fokusseerituks, t husaks,
kvaliteetseks ja turvaliseks ning teha seda selliselt, et teenused oleksid
rakendatavad ka teistes EL riikides.

PRAXISE INIMESED
Muutused juhatuses ja

ukogus

2017 aastal toimusid Praxise juhtimises mitmed olulised muutused. Alates juulist 2017 peatas ajutiselt
t lepi gu juhatuse liige ja aja dusprogra
i juht Katri Pihor, et asuda juhti a Riigika tselei
juurde loodud k rghariduse ja teaduse rahasta ise i g korralda ise rakkerüh a t d. Se i e
juhatuse liige Laura Kirss, kes pa ustas igapäevaselt ka hariduspoliitika valdko a t sse, v ttis aga
vastu uued väljakutsed teadus aail as ja suu dus alates oktoo rist
Tartu Ülikooli
doktori ppesse.
Ka

ukogu koosseisus toimus 2017. aasta alguses mitmeid muudatusi. Veebruaris sai Praxis kolm uut
ukogu liiget. Meiega liitus Talli a Teh ikaülikooli sotsiaalteadusko a haldusjuhti ise ja
halduspoliitika professor Tiina Randma-Liiv, kes j udis Pra isesse ju a teist korda. Ta o üks
ttekoja
asutajatest i g kuulus Pra ise
ukokku ka aastatel
-2003 ning 2006-2007. Samuti liitus
ukoguga Ko
u ikatsioo i üroo JLP asutaja ja part er Kristi Liiva, kellel o suur roll Eesti
kodanikukultuuri edendamises – aktiivse vabakonna liikmena on ta pannud aluse Arvamusfestivalile
i g kaasasuta ud üldhariduskoolidele kiusue etusprogra
i pakkuva SA Kiusa isva a Kool.
Kol as uus ukogu liige o pikaajalise fi a tssektori juhti iskoge usega A dres Sutt, kes o praegu
ametis Eesti E ergia ko tser i regulaatorsuhete direktori a. Lisaks uutele liik etele jätkavad
ukogus Trii u To ak ja Karste Staehr, kes v ttis
.a. alguses e da ka da ukogu esi ehe
rolli. Alates 2017. aasta ärtsist lahkus ukogust E e-Margit Tiit ja detsembrist Sten Tamkivi.

Muutused meeskonnas
M du ud aasta t i Pra ise jaoks kaasa perso aliliiku isi it es valdko as. Jaa uaris
v ttis
ko
u ikatsioo ijuhi t E eli Mikkolt üle Lee Maripuu. E eli l i it etes Pra ise projektides
.
aastal veel kaasa eksperdi rollis. Veebruaris liitus majandusprogrammiga Aleksandr Michelson ja
ärtsis tuli valdko dadeülese a d ea alüütiku a progra
idele appi A di Kiissel. Aprillis aasis
Pra isesse t - ja sotsiaalpoliitika valdko a a alüütik Lii a Osila, kelle t lepi g oli ajutiselt peatatud,
et kaasa lüüa Euroopa Soolise V rd iguslikkuse I stituudi EIGE t s. Septe ris tuli Pra isesse tagasi
Riigika tseleis avaliku sektori ja sotsiaalse i ovatsioo i rakkerüh a juhti ud ekspert Hille Hi s erg,
kes aitas käivitada Poliitikala ori tegevust. Alates jaa uarist
liitus Hille OECD-ga Pariisis.
Septe ris l ppes t lepi g tervisepoliitika a alüütiku Rii a Sikkutiga, kes asus t le Riigika tselei
strateegia üroosse, kus ta vastuta sotsiaalse turvalisuse, t turu ja tervishoiu küsi uste eest.
Oktoo ris
liitus Pra ise eesko aga Mari Rull, kes täie da tervise valdko a ridasid.
Detse ris
l ppes t lepi g tervise valdko a progra
ijuhi Ülla-Karin Nurmega, kes suundus
koordineerima tervise ja heaolu küsi usi rahvusvahelises v rgustikus NDPHS Norther Di e sio
Partnership in Public Health and Social Well-being). Lapsehoolduspuhkusel viibis 2017. aastal kaks
Pra ise t tajat – aja duspoliitika a alüütik Silja Kralik ja Pra ise Akadee ia koolitusjuht Anne
Ra dväli.
Pra ises oli kokku . .
seisuga t l
i i est. Perso ali koguarv o vii astel aastatel jää ud
sa asse suurusjärku ja olulisi uudatusi lähiajal ei plaa ita.

KOMMUNIKATSIOONITÖÖ JA VÕRGUSTIKUD
Teadmiste levitamine
M ttekoja strateegiliste sihtide saavuta isel o Pra ise ko
u ikatsioo it l kesk e roll. T ta e
järjepidevalt selle i el, et eie t d, eksperthi a gud ja soovitused oleks ii poliitikakuju dajatele,
part eritele kui ka laie ale avalikkusele kättesaadavad,
istetavad ja kasutatavad. V ta e sageli
ühisko dlikel tee adel eedias s a, aita e
testada poliitika uudatusi, too e kokku osapooli,
et arutleda ühisko as olulistel tee adel i g sisusta e de atte tead istep hise i foga. Pra ise
a alüüse, poliitikasoovitusi ja eksperthi a guid avalda Eesti eedia igapäevaselt. Meie igakui e
uudiskiri j ua üle
lugeja i, Fa e ooki lehekülje jälgijate arv kasva järjepidevalt, olles j ud ud
i i ese i.
. aasta kevadel alustasi e koost d Vikerraadioga, kus
du ud aastal olid
regulaarselt eetris Praxise riigivalitsemise eksperdi Rauno Vinni ja juhatuse liige Tar o Jüristo
päevako
e taarid.
Lisaks igapäevasele Pra ise eediasuhtlusele o
eie ko
u ikatsioo it kesk es proaktiiv e
s u iseade ja v rgustikut . T stata e pidevalt olulisi tee asid i g aita e avalikkusel
ista
otsuste ja uudatuste laie at ko teksti ja
ju. Selleks kasuta e Pra ise poliitikase i arisarjade
for aati M tteho
ik, osale e aktiivselt Arva usfestivali aruteludes i g tee e
ttekojas
sü di ud koge uste, oskuste ja tead iste
ju suure da iseks pidevalt t d oluliste v rgustike ja
partneritega, nagu Riigikogu ja valitsuskomisjonid, erialaliidud ja -organisatsoonid ning
sotsiaalpartnerid ja vabakonna organisatsioonid. 2017. aasta Arva usfestivalil t statasi e
ttekoja a aruteludeks välja it eid olulisi eie a alüüsit st välja kooru ud pro lee e ja
tee asid. Koost s Eesti Rahvusri ghääli guga korraldasi e diskussioo id „HIV akatu u profiil
Eestis järg ise
aasta jooksul“ i g „Kuidas kuju dada tead istep hist poliitikat?“. Sa uti t i e
fookusesse uued suu ad poliitikakuju da ises, korraldades koost s ettev tjate, a et ike,
poliitikute ja ajakirja ikega katsetuskultuuri tee alise arutelu „Kas poliitika o
eksperimenteerimiseks?“.
Sa uti kasuta e aktiivselt o a i foka aleid i g head koost d eediaorga isatsioo idega selleks,
et ühisko dlikult olulisi tee asid t statada. Nii hoidsi e
. aastal avalikkuse tähelepa uväljas
riigirefor i ellu vii isega küsi usi ja pakkusi e ko struktiivset tagasisidet ja soovitusi valitsusele
riigirefor i ede da iseks; t i e poliitikakuju dajate ja avalikkuse tähelepa uvälja rahvatervise ja
tervishoiusüstee i kitsaskohad i g vajaduse süstee sete uudatuste järele i g selgitasi e
va a eva ühisko a väljakutseid t käte puuduses vaevlevas ühisko as;
testasi e ja arvutasi e
lahti pensionireformiga seotud muudatusi; aitasime esile tuua kohalike omavalitsuste valimiste eel
olulisi valikukohti hariduses ja sotsiaalpoliitikas jpm.
Pra is hoia s ltu atu
ttekoja sta dardit, is tähe da , et eie tegevus ja rahasta i e o
lä ipaistvad, eie a alüüsid etodoloogiliselt k rgetase elised, järeldused argu e teeritud. Seda
k ike soovi e ka ko
u ikatsioo is sil as pidada. Arua ded o tasuta ja avalikult kättesaadavad
k igile soovijatele eie vee ilehel. Pea e oluliseks, et eie t tule used oleksid selged ja lihtsasti
kasutatavad ja arusaadavad k igile i g selles suu as jätka e ki dlasti t d ka tuleval aastal.

N ua dvad kogud
O a p hit k rvalt kuuluvad it ed Pra ise t tajad eri evatesse ua dvatesse kogudesse, is
a a
eile ühe täie dava v i aluse
ttekojas kogutud tead isi avaliku sektori
poliitikakuju da isse l i ida. Pra ise juhatuse liige Tar o Jüristo kuulu Riigikantselei juurde loodud
Avatud Valitsemise Partnerluse koordineerivasse kogusse. Avatud Valitsemise Partnerlus on
rahvusvaheline algatus hea riigivalitsemise edendamiseks ning tegevuse fookuses on Eestis avatud
poliitikakujundamine, riigieelarve ja finantsjuhti ise lä ipaistvus i g koda ikust lähtuvad avalikud
tee used. Koda ikuühisko a- ja riigivalitsemise progra
ijuht Rau o Vi i osale haldusv i ekuse
ko isjo i t s ja a alüütik Ja e Ester koda ikuühisko a are da ise valitsusko isjo i t s, is
edenda avaliku sektori ja koda ikuühisko a koost d. T - ja sotsiaalpoliitika a alüütik Mag us
Piirits kuulu riikliku va aduspe sio i jätkusuutlikkuse ede da ise juhtrüh a, is t tas välja
va aduspe sio i jätkusuutlikkuse a alüüsi ja ettepa ekud. Katri Pihor kuulu t j uvajaduste seireja prog oosisüstee i OSKA u ike kotta, ustades Kutsekoda t turu seiresüstee i are da isel ja
elluviimisel.
Jätka e tegutse ist ka Eesti Hi da ise Ühi gus ESTES, is loodi
. aastal Pra ise, Te h opolis
Group’i ja CPD OÜ algatusel. Ühi gu ees ärk o toetada hi da ise valdko as tegutsevate
orga isatsioo ide ja ekspertide koost d. Ühi gu t ga soovi e soodustada tead iste- ja
kaasa isp hise poliitika ja strateegiate kuju da ist ja are gut Eestis. Ees ärk o t sta Eestis
lä iviidavate hi da iste professio aalset ja eetilist taset i g hi da isalast teadlikkust ja kultuuri.
. aastal toi us ESTESe juhti isel teooriap hise hi da ise koolitus, kus Euroopa Hi da isühi gu
juhatuse liige Barbara Befani tutvustas Eesti hi da isspetsialistidele uusi aid etoodilisi lähe e isi
hindamise metoodikale.

Eriala e koost
Praxis kuulub paljudesse erialastesse v rgustikesse, is aita ede dada ii Eesti-sisest kui ka
rahvusvahelist koost d, tuua orga isatsioo i uut tead ist kui ka jagada oma teadmisi teistele.
Järg evalt o esitatud ülevaatlik i ekiri erialastest rahvusvahelistest v rgustikest ja/v i
organisatsioonidest, millega Praxis oli 2017. aastal seotud.
Rahvusvahelised v rgustikud, kuhu kuulu e ja kus tead isi vahe da e
•
ENEPRI, European Network of Economic Policy Research Institutes
•
PASOS, Policy Association for an Open Society
•
NEPC, Network of Education Policy Centers
•
ESTO, European Science and Technology Observatory
•
ENSR, European Network for Social and Economic Research (Katrin Pihor kuulub juhatusse)
•
EEPO, European Employment Policy Observatory
•
EurWork, European Observatory of Working Life
•
EMCC, European Monitoring Centre on Change
•
ECE, European Centre of Expertise in the field of labour law, employment and labour
market policies
•
SAAGE, Scientific analysis and advice on gender equality in the EU - SAAGE
•
IRShare, Industrial Relations Share
•
ESPN, European Social Policy Network

•
•
•
•
•

International Network for Health Policy and Reform, Bertelsmann Stiftung
ISTR, International Society for Third-Sector Research
TURI Network, The Trade Union related Research Institutes Network
Erasmus + Jean Monnet Networks - European Integration, Small States and Health
HSPM, Health Systems and Policy Monitor Network

Rahvusvahelised orga isatsioo id, kellega tee e tihedalt koost
•

•

•

d

Ülikoolid:
University of Essex
University of Sheffield
London School of Economics and Political Science
Te h is he U iversität Berli
VU University Amsterdam
University of Cardiff
Karolinska Universitet
Uuri isi stituudid ja
ttekojad:
Luxemburg Institute of Socio-Economic Research
Association for Efficient and Responsible Governance (Moldova)
Fondazione Giacomo Brodolini
GHK Consulting
Economic Policy Research Centre
Freedom House
Policy Agenda
Institute of Public Affairs
Applica
NOTUS
CEPS (Centre for European Policy Studies)
Oxford Research
Ecorys UK
Rahvusvahelised organisatsioonid:
Euroopa Komisjon
Euroopa Elu- ja T ti gi uste Para da ise Fo d
Euroopa Soolise V rd iguslikkuse I stituut
OECD
WHO (Maailma Terviseorganisatsioon)
European Observatory on Health Systems and Policies

RAHASTAMINE
Pea e oluliseks rahasta isallikate it ekesisust, lä ipaistvust ja seda, et eie tegevuse rahastajate
taust on teada. Praxis o ise aja dav orga isatsioo ja ei saa alates
. aastast üheltki rahastajalt
i stitutsio aalset tegevustoetust. Seet ttu otsi e ise o a tegevuste fi a tseeri iseks
rahasta isallikaid, taotledes toetusi koda ikeühe dustele
eldud fo didest ii Eestis kui ka
Euroopas, konkureerides nii Eesti riigiasutuste kui Euroopa Komisjoni institutsioonide riigihangetel,
osaledes Euroopa Komisjoni teadus- ja arendustegevuse uurimisprojektide konkurssidel ning kogudes
a etusi Eesti ettev tetelt ja eraisikutelt.
Tulud olid 2017. aastal 992 738 eurot (2016. aastal 1 363 216 eurot vt täpse alt tule iarua e .
Kokkuv ttes kuju es
. aja dusaasta tule iks -91 764 eurot (2016. aastal 2 896 eurot), mille
tulemusena akumuleeritud tulem 2017. aasta l puks oli -7 270 eurot.
Praxise tulud o suu atud
ttekoja p hikirjaliste ees ärkide täit iseks ja illelt tee itav v i alik
kasum reinvesteeritakse samuti p hikirjaliste ees ärkide hüva guks. Veidi üle poole tuludest
oodustu tee uste üügist, äiteks eri evad koolitused ja
usta i e i g turuko kure tsis
v idetud a alüüsi- ja are dust d. Teine tuluallikas on projektitoetused, mida oleme erinevatest
va aühe dustele ja a alüüsiasutustele
eldud fo didest ise taotle ud. Samuti saime annetusi Eesti
ettev tjatelt Praxise missiooni toetamiseks.

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruanne
Bilanss
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Lisa nr

50 882

30 808

2

Nõuded ja ettemaksed

253 382

440 284

3

Kokku käibevarad

304 264

471 092

304 264

471 092

30 000

0

7

235 673

291 047

8

45 861

95 551

18

311 534

386 598

311 534

386 598

13

13

84 481

81 585

-91 764

2 896

-7 270

84 494

304 264

471 092

Varad
Käibevarad
Raha

Kokku varad
Kohustised ja netovara
Kohustised
Lühiajalised kohustised
Laenukohustised
Võlad ja ettemaksed
Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
Kokku lühiajalised kohustised
Kokku kohustised
Netovara
Sihtkapital/Osakapital nimiväärtuses
Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem
Aruandeaasta tulem
Kokku netovara
Kokku kohustised ja netovara
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Tulemiaruanne
(eurodes)

2017

2016

Lisa nr

Annetused ja toetused

376 409

355 215

17

Tulu ettevõtlusest

613 022

1 006 213

17

3 307

1 788

992 738

1 363 216

-181 649

-451 756

0

-60

Mitmesugused tegevuskulud

-135 752

-145 466

11

Tööjõukulud

-764 647

-762 481

12

Tulud

Muud tulud
Kokku tulud
Kulud
Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
Jagatud annetused ja toetused

Muud kulud

-1 705

-118

-1 083 753

-1 359 881

-91 015

3 335

Intressitulud

2

3

Intressikulud

-715

-101

-36

-341

-91 764

2 896

Kokku kulud
Põhitegevuse tulem

Muud finantstulud ja -kulud
Aruandeaasta tulem

10
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

2017

2016

Põhitegevuse tulem

-91 015

3 335

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus

186 902

-215 091

-105 251

58 569

-9 364

-153 187

Laekunud intressid

2

3

Kokku rahavood investeerimistegevusest

2

3

30 000

0

Lisa nr

Rahavood põhitegevusest

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus
Kokku rahavood põhitegevusest
Rahavood investeerimistegevusest

Rahavood finantseerimistegevusest
Saadud laenud
Makstud intressid

-528

-101

29 472

-101

Kokku rahavood

20 110

-153 285

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses

30 808

184 434

Raha ja raha ekvivalentide muutus

20 110

-153 285

-36

-341

50 882

30 808

Kokku rahavood finantseerimistegevusest

Valuutakursside muutuste mõju
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus

7

2

2
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

Kokku netovara
Sihtkapital/Osakapital
nimiväärtuses
31.12.2015
Aruandeaasta tulem
31.12.2016
Aruandeaasta tulem
31.12.2017

Akumuleeritud tulem

13

81 585

81 598

0

2 896

2 896

13

84 481

84 494

0

-91 764

-91 764

13

-7 283

-7 270
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2017. a. majandusaasta aruanne

Raamatupidamise aastaaruande lisad
Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon
Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus PRAXIS 2017. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti
finantsaruandluse standardiga. Eesti finantsaruandluse standardi põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses,
mida täiendavad Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud 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 01.01.2017 ja lõppes 31.12.2017, majandusaasta pikkuseks oli 12 kuud.
Rahavoogude aruanne on koostatud kaudsel meetodil.
Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Arvestuspõhimõtete või informatsiooni esitusviisi muutused
Aruandeperioodil selgus eelmises perioodis viga, mille osas on sisse viidud alljärgnevad parandused:
tööjõukulud on tulemiaruandes suurenenud 4 491 euro võrra, sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud on vähenenud 1 197
euro võrra ning muud tegevuskulud on vähenenud 3 294 euro võrra.
Aruandeaastal on muudetud bilansis võrdlusperioodi andmeid järgnevalt:
kirje võlad ja ettemaksed on suurenenud 411 euro võrra ning kirje sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused on vähenenud 411 euro võrra.
Eelkirjeldatud korrigeerimistest tulenev mõju võrdlusperioodi tulemile ja teistele põhiaruannetele puudub.
Eelnimetatud korrigeerimiste mõju on esitatud alljärgnevas tabelis:

Lisarea nimetus

31.12.2016

Muutus

31.12.2016

Bilansikirje nimetus
Võlad ja ettemaksed

290 634

411

291 045

95 962

-411

95 551

Sihtotstarbeliselt
finantseeritud
projektide otsesed
kulud

-452 953

1 197

-451 756

Mitmesugused
tegevuskulud

-148 760

3 294

-145 466

Tööjõukulud

-757 990

-4 491

-762 481

Sihtotstarbelised
tasud, annetused,
toetused
Tulemiaruande kirje
nimetus

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,
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mida kajastatakse õiglase väärtuse meetodil, hinnatakse bilansipäeval ümber eurodesse ametlikult kehtivate Europpa
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,
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 lühi- ja pikaajalised 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. Pikaajaliste finantskohustiste korrigeeritud soetusmaksumuse
arvestus toimub kasutades sisemise intressimäära meetodit.
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Finantskohustis liigitatakse lühiajaliseks, kui selle tasumise tähtaeg on kaheteist kuu jooksul alates bilansikuupäevast; või sihtasutusel
pole tingimusteta õigust kohustise tasumist lükata rohkem kui 12 kuud pärast bilansikuupäeva.
Annetused ja toetused
Aruande perioodi kuludes on kajastatud kõik projektide sihtfinantseerimisega seotud tegevuskulud, millega seotud tegevused on aset leidnud
aruandeaastal.
Sihtfinantseerimisena käsitletakse selliseid toetusprojekte, mida rahastatakse kas sihtotstarbelistest eraldistest või sihtasutuse enda poolt
taotletud toetustest ja annetustest.
Tegevuse sihtfinantseerimine kajastatakse tuluna siis, kui sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel ja sihtfinantseerimisega seotud
sisulised tingimused on täidetud. Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis
kohustusena. Sihtfinantseerimine võetakse arvele saadud või saadava vara õiglases väärtuses. Tulu sihtfinantseerimisest
kajastatakse tulemiaruandes „Annetused ja toetused“ kirjel.

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
bilansipäeval, 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 bilansipäeval 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
sündmuse mõju ei kajastata lõppenud aasta bilansis ja tulemiaruandes. Kui mõju on oluline, avaldatakse see lisades.

31

Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis

2017. a. majandusaasta aruanne

Lisa 2 Raha
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

408

407

Arvelduskontod

50 474

30 401

Kokku raha

50 882

30 808

Sularaha kassas

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

31.12.2017

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

12 kuu jooksul

41 028

41 028

41 028

41 028

289

289

202 774

202 774

202 774

202 774

1 575

1 575

1 575

1 575

7 716

7 716

253 382

253 382

31.12.2016

Nõuded ostjate vastu
Ostjatelt laekumata
arved
Maksude ettemaksed ja
tagasinõuded
Muud nõuded
Viitlaekumised
Ettemaksed
Tulevaste perioodide
kulud
Muud
Kokku nõuded ja
ettemaksed

Lisa
nr

12 kuu jooksul

4

16

Lisa
nr

127 473

127 473

127 473

127 473

7

7

302 941

302 941

302 941

302 941

2 860

2 860

2 860

2 860

7 003

7 003

440 284

440 284

4

16

Real "Viitlaekumised" on kajastatud sihtfinantseeringu ja ettevõtlusega seotud nõuded, mille osas detailsem informatsioon on toodud lisas 16.
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Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

31.12.2017
Ettemaks

31.12.2016

Maksuvõlg

Ettemaks

Maksuvõlg

Käibemaks

0

13 752

0

16 028

Üksikisiku tulumaks

0

10 775

0

7 923

Erisoodustuse tulumaks

0

209

0

371

Sotsiaalmaks

0

33 532

0

15 305

Kohustuslik kogumispension

0

1 081

0

959

Töötuskindlustusmaksed

0

1 083

0

953

Intress

0

284

0

0

Ettemaksukonto jääk

289

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad

289

7
60 716

7

41 539

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

Kokku
Ehitised
Arvutid ja
arvutisüsteemid

Masinad ja
seadmed

Muud
materiaalsed
põhivarad

31.12.2015
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

8 146

2 748

2 748

10 997

21 891

-8 146

-2 748

-2 748

-10 997

-21 891

0

0

0

0

0

8 146

2 748

2 748

10 997

21 891

-8 146

-2 748

-2 748

-10 997

-21 891

0

0

0

0

0

8 146

2 748

2 748

10 997

21 891

-8 146

-2 748

-2 748

-10 997

-21 891

0

0

0

0

0

31.12.2016
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

31.12.2017
Soetusmaksumus
Akumuleeritud kulum
Jääkmaksumus

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)
Aruandekohustuslane kui rentnik
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Kasutusrendikulu

2017

2016

65 424

67 763

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest
31.12.2017

31.12.2016

12 kuu jooksul

43 401

64 458

1-5 aasta jooksul

50 400

195 270

Tallinna kontoriruumide rendileandjale on saadetud 22.01.2018 lepingu lõpetamise teade ning vastavalt sellele lõppeb leping
Tornimäe Ärikeskusega 22.07.2018.

Lisa 7 Laenukohustised
(eurodes)

31.12.2017

Jaotus järelejäänud tähtaja järgi
12 kuu
jooksul

1 - 5 aasta
jooksul

Intressimäär

Alusvaluuta

Lõpptähtaeg

4%

EUR

03.11.2018

üle 5 aasta

Lisa
nr

Lühiajalised laenud
Miyabi OÜ

30 000

30 000

Lühiajalised laenud
kokku

30 000

30 000

Laenukohustised
kokku

30 000

30 000

Aruandeaastal on võetud laenu Miyabi OÜ- lt summas 30 000 eurot. Intresse arvestati aruandeaastal 187 eurot.
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Lisa 8 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

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

187

187

Muud viitvõlad

26 514

26 514

Saadud ettemaksed

38 416

38 416

Tulevaste perioodide tulud

34 541

34 541

Muud saadud ettemaksed

3 875

3 875

235 673

235 673

Intressivõlad

Kokku võlad ja ettemaksed

31.12.2016

12 kuu jooksul

15

Lisa nr

Võlad tarnijatele

42 979

42 979

Võlad töövõtjatele

64 620

64 620

9

Maksuvõlad

41 539

41 539

4

Muud võlad

98 089

98 089

Muud viitvõlad

98 089

98 089

Saadud ettemaksed

43 820

43 820

Tulevaste perioodide tulud

39 945

39 945

Muud saadud ettemaksed

3 875

3 875

291 047

291 047

Kokku võlad ja ettemaksed

15

Real "Muud viitvõlad" on kajastatud 31.12.2017 seisuga töötasudelt arvestatud, kuid aruandekuupäeva seisuga veel deklareerimata
maksud summas 25 232 eurot (31.12.2016: 25 853 eurot).

Lisa 9 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

31.12.2017

31.12.2016

Võlad töövõtjale

36 651

37 793

Puhkusekohustus

23 359

20 070

Puhkusekohustuse maksud

7 877

6 757

Kokku võlad töövõtjatele

67 887

64 620
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Lisa 10 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

2017

2016

Transpordikulud

1 437

14 509

Üür ja rent

3 359

6 020

Mitmesugused bürookulud

3 734

5 726

Lähetuskulud

18 163

32 897

Koolituskulud

45

1 228

121 860

305 923

Seminaride kulud

15 696

59 154

Ostetud teenused

6 446

5 269

Kommunaalkulud

2 062

2 712

Muud

8 847

18 318

181 649

451 756

Uuringud, analüüsid, küsitlused

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide
otsesed kulud

Lisa 11 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

2017

2016

Üür ja rent

62 065

61 742

Mitmesugused bürookulud

15 286

18 300

Lähetuskulud

3 563

6 855

Koolituskulud

1 851

4 177

Ostetud teenused

20 237

15 621

Kommunaalkulud

16 295

16 890

Käibemaksukulu

7 102

7 192

920

1 378

3 633

3 300

0

2 375

379

856

4 421

6 780

135 752

145 466

2017

2016

Palgakulu

574 049

576 868

Sotsiaalmaksud

188 155

183 702

2 443

1 911

764 647

762 481

23

22

Sisseostetud tööjõukulud
Liikmemaksud
Seminaride korraldamine
Transpordikulud
Muud
Kokku mitmesugused tegevuskulud

Lisa 12 Tööjõukulud
(eurodes)

Maksud erisoodustustelt
Kokku tööjõukulud
Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale
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Lisa 13 Seotud osapooled
(eurodes)

Saldod seotud osapooltega rühmade lõikes
31.12.2017
Nõuded
Tegev- ja kõrgem juhtkond ning
olulise osalusega eraisikust
omanikud ning nende valitseva
või olulise mõju all olevad
ettevõtjad

2017

Kohustised

0

Ostud

32 931

0

Ostud

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

Nõuded

Kohustised

16

5 796

Saadud laenud

Tegev- ja kõrgem juhtkond
ning olulise osalusega
eraisikust omanikud ning
nende valitseva või olulise
mõju all olevad ettevõtjad

2016

31.12.2016

30 000

Saadud laenud

2 000

0

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja
muud olulised soodustused

Arvestatud tasu

2017

2016

45 833

59 322

Aruandeaastal seotud osapoolte vahelisi ostu- ja müügitehinguid ei olnud.
Arvestatud tasudena kajastuvad juhatuse liikmetele arvestatud tasud. Nõukogu liikmetele tasusid ei maksta.
Aruandeaastal arvestati intressi laenult 187 eurot.
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Lisa 14 Sihtasutuse likviiduse tagamine
Sihtasutuse netovara ja käibekapital on seisuga 31.12.2017 negatiivsed summas 7270 eurot. Ennekõike oli põhjuseks Eesti Euroopa Liidu
eesistumine, mis mõjutas oluliselt avaliku sektori prioriteete ning haldussuutlikkust. Seetõttu lükkusid edasi mitmed olulised hanked ning tekkis
ülekoormatusest tingitud viivitusi juba käimasolevates projektides. Praxise jaoks oli tagajärjeks müügitulu äralangemine ja/või edasilükkumine
olulises mahus: võrreldes 2016. aastaga vähenes müügikäive 370 tuhande euro võrra. Suurim osa sellest langes erinevatele koolitushangetele,
mis lükkusid 2018. aastasse.
Juhatus on 2017. aasta sügisest alates tegelenud aktiivselt lahenduste otsimisega müügitulu suurendamiseks ning tulubaasi laiendamiseks ning
mitmekesistamiseks tulevikus.
Sihtasutus on käesolevaks ajaks astunud samme üldkulude vähendamiseks ning teinud pingutusi müügitulu suurendamiseks ning
diversifitseerimiseks. Selle tulemusena on 2018. a. prognoositav käive võrreldes 2017. aastaga oluliselt suurenenud.

Lisa 15 Tulevaste perioodide tulu ettevõtlusest
Programm

2017

2016

27 400

3 998

Töö- ja
sotsiaalpoliitika

7 141

20 492

Hariduspoliitika

0

901

Praxise
Akadeemia

0

11 170

Valitsemine ja
kodanikuühiskond

0

3 384

34 541

39 945

Majanduspoliitika

Kokku

Lisa nr

8

Lisa 16 Sihtfinantseeringu ja ettevõtlusega seotud nõuded
Programm

2017

2016

Majanduspoliitika

18 766

68 120

Töö- ja
sotsiaalpoliitika

92 569

52 194

Hariduspoliitika

19 417

53 038

Tervisepoliitika

57 530

91 682

1 669

13 735

12 823

22 682

0

1 490

202 774

302 941

Praxise
Akadeemia
Valitsemine ja
kodanikuühiskond

Muud projektid
Kokku

Lisa nr

3
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Antud lisas on kajastatud pooleliolevate projektidega seotud nõuded tulude osas, mis jäävad alla antud projektides tehtud kulutustele aasta lõpu
seisuga.

Lisa 17 Tulud
Annetused ja
toetused
Tulu kandja
2017.a.

Tulu
ettevõtlusest

Välisfinantseerijad

Majanduspoliitika

Kohalikud
finantseerijad

Välisfinantseerijad

Kohalikud
finantseerijad

Kokku

0

0

21 194

130 696

151 890

Töö- ja
sotisaalpoliitika

151 622

0

166 824

31 417

349 863

Hariduspoliitika

12 395

5 536

24 817

49 698

92 446

Tervisepoliitika

109 726

30 050

0

65 991

205 767

0

23 081

0

77 916

100 997

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

275 221

101 188

216 624

396 398

989 431

Praxise
Akadeemia
Valitsemine ja
kodanikuühiskond

Kokku

Annetused ja
toetused
Tulu kandja
2016.a.
Majanduspoliitika

Tulu
ettevõtlusest

Välisfinantseerijad

Kohalikud
finantseerijad

Välisfinantseerijad

Kohalikud
finantseerijad

Kokku

0

1 200

44 864

212 017

258 081

Töö- ja
sotsiaalpoliitika

88 771

11 623

128 452

55 398

284 244

Hariduspoliitika

0

10 843

32 329

96 199

139 371

Tervisepoliitika

100 693

7 488

428

77 993

186 602

0

40 973

18 642

297 419

357 034

Praxise
Akadeemia
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Valitsemine ja
kodanikuühiskond

0

85 651

1 011

39 778

126 440

Muud projektid

0

6 332

0

0

6 332

Üld

0

1 641

1 470

213

3 324

189 464

165 751

227 196

779 017

1 361 428

Kokku

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

Lisa 18 Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused
2017

2016

44 287

93 977

Fondid

1 574

1 574

Kokku

45 861

95 551

2017

2016

0

30 785

Hariduspoliitika

6 288

0

Tervisepoliitika

20 034

15 342

Praxise Akadeemia

17 965

41 935

0

5 915

44 287

93 977

Tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest

Tulevaste perioodide tulu
sihtfinantseerimisest

Programm
Töö- ja sotsiaalpoliitika

Valitsemine ja
kodanikuühiskond
Kokku

Bilansireal "Sihtotstarbelised tasud, annetused, toetused" on kajastatud Poliitikauuringute Keskuse Praxise nõukogu poolt loodud sihtkapital,
mille jääk oli 31.12.2017 seisuga 1 574 (31.12.2016: 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.
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Allkirjastaja roll
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TARMO JÜRISTO

Juhatuse liige

24.05.2018

SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE
Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis nõukogule
Märkusega arvamus
Oleme auditeerinud Sihtasutus Poliitikauuringute Keskus Praxis (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2017 ning tulemiaruannet, rahavoogude
aruannet ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud majandusaasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, mis sisaldavad oluliste arvestuspõhimõtete kokkuvõtet ja
muud selgitavat infot.
Meie arvates, välja arvatud meie aruande osas „Märkusega arvamuse alus” kirjeldatud asjaolu mõju, kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt
sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2017 ning sellel kuupäeval lõppenud majandusaasta finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga.

Märkusega arvamuse alus
Sihtasutuse juhtkond on kajastanud tulemiaruandes kirjel „Annetused ja toetused“ sihtfinantseerimise tuludena aruandeperioodil 73 tuhat eurot, mille tuluna kajastamise eeldused seisuga
31.12.2017 ei olnud Raamatupidamise Toimkonna juhendi RTJ 12 kohaselt täidetud. Õige kajastamise korral peaksid aruandekuupäeva seisuga lühiajalised kohustised olema 73 tuhande euro
võrra kajastatust suuremad, aruandeaasta tulem ning netovara kajastatust -73 tuhande euro võrra negatiivsemad.
Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas „Vandeaudiitori
kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti) (eetikakoodeks (EE)), ja oleme
täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie
märkusega arvamusele.

Tegevuse jätkuvusega seotud oluline ebakindlus
Juhime tähelepanu asjaolule, et arvestades lõigus „Märkusega arvamuse alus“ kirjeldatud parandamata vea mõju ületasid sihtasutuse lühiajalised kohustised käibevarasid ja netovara on
negatiivne seisuga 31. detsember 2017.a. summas -80 tuhat eurot. Sihtasutuse juhtkond on selgitanud plaane likviidsuse ja tegevuse jätkuvuse tagamiseks raamatupidamise aastaaruande lisas
14. Meie arvamus ei ole märkusega eelnimetatud asjaolu suhtes.
Muu Informatsioon
Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.
Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei avalda muu informatsiooni kohta kindlustandvat arvamust.
Raamatupidamise aastaaruande auditeerimise käigus on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon sisaldab olulisi vasturääkivusi
raamatupidamise aruandega või meie poolt auditi käigus saadud teadmistega või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.
Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud selle info oma aruandes välja tooma. Meil ei ole sellega seoses midagi välja tuua.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega
Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti finantsaruandluse standardiga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab vajalikuks,
võimaldamaks kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.
Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama ettevõtte jätkusuutlikkust, avalikustama vajadusel infot tegevuse jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama
tegevuse jätkuvuse arvestusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas ettevõtte likvideerida või tegevuse lõpetada või tal puudub realistlik alternatiiv eelnimetatud tegevustele.
Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte finantsaruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga
Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja
vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas rahvusvaheliste
auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui võib põhjendatult eeldada,
et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.
Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:
- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks nendele
riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on suurem kui veast
tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;
- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks sihtasutuse
sisekontrolli tulemuslikkuse kohta
- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;
- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist ebakindlust
sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust sihtasutuse suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib oluline ebakindlus,
oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on ebapiisav, siis modifitseerima oma
arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust
jätkata jätkuvalt tegutsevana;
- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks olevaid
tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.
Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muuhulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mistahes
sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
/digitaalselt allkirjastatud/
Tiina Maalinn
Vandeaudiitori number 437
Villems & Partnerid OÜ
Audiitorettevõtja tegevusloa number 80
Mustamäe tee 46, Tallinn, Harju maakond, 10621
24.05.2018
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