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MIDA ME 2015. AASTAL TEGIME?
Praxise missioon on rikastada avalikku arutelu, luua
väärtuslikke teadmisi ning mõjusaid lahendusi poliitikakujundajatele, vabakonnale ja teistele ärksatele inimestele.
Oleme seda missiooni kandnud juba viisteist aastat.
Selle ajaga on Praxisest saanud iseseisev, stabiilne, väljakujunenud väärtuste ja tööprotsessidega organisatsioon.

Viisteist aastat tagasi oli otsustajatel keeruline saada heal
tasemel sõltumatut ja asjakohast analüüsi, vabakond oli
lapsekingades ja kaasamine oli vaid raamatutarkus. Praktilise poliitikaanalüüsi oskusi nappis ning poliitikakujundamine sõltus paljuski välisriikidest Eestisse korraks nõu
andma tulnud ekspertidest. Praxis loodigi suuresti selleks,
et aidata Eestis kujundada teadmisepõhise poliitika kultuuri
ja et edendada osalusdemokraatiat.
Tänaseks on Eesti poliitikakujundamine märgatavalt
muutunud: Eesti ametnikud on muutunud asjatundlikumaks ja teadlikumaks, kasutusele on võetud kaasamise
hea tava, alus on pandud õigusaktide mõjuhindamise
süsteemile. Praxise roll selles on olnud oluline.
2015. aasta oli valimiste aasta. Seisime selle eest, et avalik
valimisdebatt oleks kvaliteetne ja edasiviiv, ei kajastaks
ainuüksi erakondade lubadusi, vaid võtaks luubi alla ka
tulevikuvaate ning looks arusaama olulistest Eesti ühiskonda mõjutavatest pikaajalisest valikutest ja otsustuskohtadest. Seekord valisime taktika, kus erinevate uuringute ja analüüside koondina tõstsime analüütilistes
teemapaberites esile need Eesti ees seisvad väljakutsed,
mis nõuavad julgeid ja läbimõeldud otsuseid. Pakkusime
ajakirjanikele välja küsimusi, võtsime ise aktiivselt sõna
nii trükimeedias kui ka raadios ja teles. Suutsime juhtida
tähelepanu mitmetele kaheldava väärtusega valimislubadustele, õõnsale retoorikale ja rahaliselt ebarealistlikele
lubadustele.
Praxises toimusid 2015. a. olulised muudatused juhtimises.
Pikaaegne mõttekoja juht Annika Uudelepp siirdus aasta
lõpust lapsehoolduspuhkusele ning juhatuse liige

2

Ometigi inspireerib meid strateegias sõnastatud visioon
tänapäevalgi. Aitame oma tööga kaasa Eestit edasiviivate oluliste muutuste sünnile, otsime uusi ideid, mis
leiaks järgimist mujalgi maailmas. Juhime tähelepanu
kitsaskohtadele, mille lahendamine annaks Eesti arengule
uue hingamise.

Reelika Leetmaa lahkus, et asuda tööle Töötukassa
juhatuses. Juhatus jätkab kaheliikmelisena, kuhu kuuluvad
Praxise majanduspoliitika programmijuht Katrin Pihor ja
hariduspoliitika programmijuht Laura Kirss. Uue juhatuse
esimehe valimine toimus 2015. a. sügisel ja ta peaks
ametisse astuma 2016. a. sügisel.
Meie aktiivne tegevus kajastub ka 2015. a. tulude kasvus, mis
2014. a. võrreldes kasvasid 11%. Põhitegevuse tulud olid
2015. aastal 1,3 miljonit eurot, kuid majandusaasta lõppes
siiski väikse puudujäägiga. Praxis maksumaksjana panustas
riigieelarve tuludesse 2015. aastal kokku 416 965 eurot.
2016. aastal jätkame Praxise missiooni elluviimist. Plaanime
kasvatada Praxise algatusel elluviidavate uuringu- ja
arendusprojektide hulka, et suurendada mõju nii Eestisiseselt kui veelgi aktiivsemalt jagada Eesti kogemusi
rahvusvaheliselt.
Jätkuvad mitmed olulised projektid nagu maksude ja
toetuste mikrosimulatsioonimudeli EUROMOD Eesti mudeli
edasiarendamine, eakate pikaajalise hoolduse arendamise
alane analüüsitöö või üliõpilaste rahvusvahelise eluolu
uuringu EUROSTUDENT Eesti osa teostamine. Ees seisavad
mitmed suured EL vahendite mõju hindamise riigihanked,
milles plaanime osaleda. Oleme algatanud Riigireformi
jälgimiseks Riigireformi radari.
2016. aastal jätkame mõttekoja rahastamise strateegia väljatöötamisega.
Praxise juhatus

Tegevusaruanne: Mida me 2015. aastal tegime?

PRAXIS 2015

MIDA ME TEEME?
Praxis on üha enam kujunemas mõtte- ja tegudekeskuseks.
See tähendab, et meie eesmärk ei ole mitte üksnes teadmiste loomine ja probleemi mõtestamine, vaid ka teadmiste abil muutuste esilekutsumine. Senise töö käigus
oleme aru saanud, et millegi muutmiseks on vaja nelja
komponenti: usaldusväärset ja praktiliselt kasutatavat
analüüsi; ambitsioonikust kasvatavaid ideid; mõtlemist
rikastavat ja osalust suurendavat arutelu ning teinekord

ka koolitust ja nõu targalt tegutsemiseks. Ja seda kõike
me pakumegi.
Järgnevates alapeatükkides on iga meie tegevussuuna
kohta toodud esile möödunud aasta teetähised üle kogu
organisatsiooni. Poliitikavaldkondade lõikes on täpsemalt fookusteemad ja 2015. aasta ettevõtmised esitatud
2. peatükis.

ANALÜÜSID
Suurima osa meie tööst moodustab analüütiline töö. Töötame selle nimel, et meie uuringud oleksid analüütiliselt
kõrgetasemelised, sõltumatud ja praktikas rakendatavad.
Kõik meie analüütiliste tööde tulemused on Praxise veebilehel tasuta avalikult kättesaadavad ja kasutatavad. Mõtleme alati hoolikalt läbi, kuidas meie teadmisest ja analüüsitulemustest oleks praktikas võimalikult palju abi – et teha
teadmistepõhiseid otsuseid ja et oma soovitustega kaasa
aidata erinevate ühiskondlike probleemide lahendamisele.
Praxises töötavad koos erineva tausta, ettevalmistuse ja
kogemusega analüütikud ja eksperdid. Omavaheline
koostöö ja sünergia aitab meil paremini lahendada keerukaid ühiskondlikke probleeme ja suurendada poliitikate
koostoimet.

2015. a. analüüsitööde märksõnaks on rahvusvahelise
koostöö hoogustumine. Ülemaailmastumise kontekstis
on järjest rohkem vaja jagada teadmisi ja kogemusi, et
ühiselt leida lahendusi paljude arenenud riikide ees seisvatele väljakutsetele, olgu see siis vanemaealiste parem
kaasamine ühiskonnaellu ja tööturule või kiirelt muutuvatele tööturutingimustele vastava haridussüsteemi
ülesehitamine. Rahvusvahelise koostöö kaudu saame
jagada Eesti parimaid praktikaid tehes koostööd nii
Euroopa Liidu institutsioonidega, OECDga kui ka üksikute
riikidega. Oleme aidanud kaasa Eesti kogemuse jagamisele nii Gruusias kui Ukrainas. Selle töö käigus oleme
saanud mitmeid värskeid ideid, mida oleme omakorda
kasutanud oma Eesti-sisestes tegevustes.

Rahvusvahelised organisatsioonid, kellega teeme tihedalt koostööd

Ülikoolid
• University of Essex
• The University of Sheffield
• London School of Economics
and Political Science
• Technische Universität Berlin
• VU University Amsterdam

Tegevusaruanne: analüüsid

Uurimisinstituudid ja mõttekojad
• Luxembourg Institute of SocioEconomic Research
• Fondazione Giacomo Brodolini
• GHK Consulting
• Economic Policy Research Centre
• Freedom House

Rahvusvahelised organisatsioonid
• Euroopa Komisjon
• Euroopa Elu- ja Töötingimuste
Parandamise Fond
• Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse
Instituut
• OECD
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IDEED
Meid inspireerib mõte, et oma tööga aitame kaasa Eestit
edasiviivate oluliste muutuste sünnile. Ühiskondlikuks
arenguks on lisaks analüüsidele vaja ka uusi mõtteid, et
harjumuspärane käitumine ei viiks paigalseisuni. Vabakonna organisatsioonina püüame välja pakkuda ideid ja

eksperimenteerida lahendustega, mis toovad uut vaatenurka mõnele nn habemega probleemile. 2015. aastast
on silmapaistvaim tegevus seotud Riigikogu valimiste eelse debati sisustamise ja kommenteerimisega.

Praxis jälgib valimisi 2015
23.01
Kuivõrd oleme kaitstud
sotsiaalsete riskide
vastu?

13.02
Usaldusväärne,
võimekas ja
jõukohane riik

09.01
meediajuhtidega
kohtumine

17.02
konverents
„Tuulelohe
lend“

julgeolek ja
välispoliitika

sotsiaalkaitse
ja tervishoid

töökäte puudus

06.02

Valijakompass

19.01

30.01

Julgeoleku
ja välispoliitika

riigireform

16.02

29.01

01.01

majandus ja
maksud

eel- ja
e-hääletus

Töökäte
puuduses
vaevlev
Eesti

Eesti
majandus
vajab uut
hingamist

kodanikuühiskonna
debatt

01.03
13.02

valimised

populismi
etetabel

23.01
Kuidas parandada
tervishoiu jätkusuutlikkust?

Valimiste-eelselt valmisid Praxises eri valdkondade koostöös viis teemapaberit, milles võtsime vaatluse alla Eesti
arengu väljakutseid tervikuna, eri poliitikavaldkondade
piire ületavalt. Sõlmküsimusi analüütiliselt ja kompaktselt
adresseerivad teemapaberid olid järgmistel teemadel:

•
•
•
•
•

Töökäte puuduses vaevlev Eesti – kust otsida ja
leida lahendusi?
Eesti majandus vajab uut hingamist.
Valimislubadused tervishoius – kuidas parandada jätkusuutlikkust?
Usaldusväärne, võimekas ja jõukohane riik.
Kuivõrd oleme kaitstud sotsiaalsete riskide vastu
praegu ja pärast valimisi?

Teemapaberites tõstatasime Eesti pikaajalise arengu tagamist puudutavaid küsimusi ja võrdlesime, kuivõrd poliitikud on pakkunud välja lahendusi nende valupunktide leevendamiseks. Loodud teadmised olid aluseks arvukatele
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avalikele debattidele, kommentaaridele ja arvamuslugudele.
Koos teiste vabakonna ja riigivalitsemise asjatundjatega
juhtisime valimiste-eelses debatis tähelepanu populismile
Riigikogusse kandideerivate erakondade valimisprogrammides. Analüüsides kõigi erakondade valimisplatvorme
sõeluti esmalt välja 35 populistlikku lubadust ja loosungit,
mida omakorda hindasid 112 erinevate elualade eksperti ja
arvamusliidrit andes lubadustele hindeid. Nende hinnangute baasil koostati populistlike väidete edetabel, mis leidis häälekat vastukaja nii erakondade endi seas kui ka
meedias, kuid lõppkokkuvõttes aitas valijail paremini ära
tunda ja märgata populistlikke lubadusi.
Suurte väitluste kõrval jätkame ka väiksemate nügimistega, et anda oma panus uuenduslike lahenduste tekkele.
Nii jõudis Praxise idee arendada edasi www.meieraha.eu
veebilehte koolidele sobivaks riigieelarverakenduseks
Arenguideede konkursil kümne finalisti sekka.

Tegevusaruanne: ideed

PRAXIS 2015

Valimiste jälgimisel seadsime fookusesse kolm
peamist tegevust:
I Koostasime taustapaberid koos võtmeküsimustega
Eesti arengu jaoks pikaajaliselt olulistel teemadel.
Teemad olid seotud Praxise peamiste uurimisvaldkondadega nagu majandus, töökäte puudus ja demograafia, sotsiaalkaitse, riigireform. Analüüsisime
tõstatatud probleeme ja trende, mõtestasime olulisemaid tegevussuundi, millega neid probleeme on võimalik leevendada või lahendada ning sõnastasime
aruteluküsimusi.
II Võrdlesime erakondade lubadusi. Valisime välja
konkreetsed teemad, mille osas pakkusime analüütilist
võrdlust nii, et erakondade eristumine või sarnasused

tuleks valijale selgelt esile. Aitasime valijal mõista,
milles lubaduste taga olevad probleemid seisnevad;
milliseid lahendusi erinevad parteid pakuvad ning
kuidas need probleemi leevendavad. Koostasime ülevaate ka populistlikest valimislubadusest.
III Kommenteerisime erakondade programme ja
seisukohti, panustasime avalikku arutellu ja osaleme
Valijakompass 2015 koostamisel. Valijakompass aitas
valijal mööda vaadata tavapärastest stereotüüpidest
ning keskenduda sellele, mis on oluline igas toimivas
demokraatlikus riigis – poliitika sõlmküsimustele.

Vabariigi Presidendi tänuüritus tunnustamaks Riigikogu
valimistega seotud kodanikualgatusi

Tegevusaruanne: ideed
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ARUTELUD JA OSAPOOLTE KAASAMINE
Panustame sellesse, et ühiskondlik arutelu oleks sisukas,
edasiviiv ning looks laiema kaasamõtlejate ringi. Edasiviivad otsused sünnivad koostöös. Et tagada otsuste parim
võimalik kvaliteet ning legitiimsus, peavad asutused kaasama huvirühmi ja avalikkust neid puudutavate otsuste kujun-

damisse. Kuna Praxise üheks tugevuseks on kaasamisprotsesside juhtimine ja nõustamine, olid sel aastal meie
vedada mitmed olulised arutelud, seminarid ja konverentsid.
Tõstatasime poliitikakujundajate ja sihtrühmade seas teemasid, mis vajavad mitmetasandilist koostööd.

Tõime kokku osapooli, et arutada riigi tulude üle
Kuidas riigi tulu
kasvatada?

Kuivõrd on struktuurivahenditest olnud kasu
maakondade arengule?

Seoses Riigikogu valimistega on riigi majandamine olnud viimasel ajal ühiskonna teravdatud
tähelepanu all, palju on räägitud maksusüsteemi
reformimise vajadusest. Seetõttu algatas Praxis
Arvamusfestivalil arutelu „Kuidas riigi tulu kasvatada?“. Riigi majandamise puhul räägitakse liiga
palju kulude vähendamisest ja liiga vähe tulude
suurendamisest. Antud arutelu eesmärk oli leida
võimalusi riigi tulude suurendamiseks. Arutelu
rajanes eeldusel, et riigi tulusid saab suurendada
eelkõige läbi ettevõtluse toetamise ja targa
maksustamise, mistõttu käsitletigi peamiselt ettevõtlusega seotud probleeme. Rõhuasetus oli
maksupoliitikal. Debatis osalesid Kersti Kaljulaid,
Viljar Arakas, Olari Taal, Kaidi Ruusalepp, Veiko
Lember.

Praxise ja Centari koostöös ja Rahandusministeeriumi tellimusel korraldati 2015. aasta kevadsuvel 15
maakondliku aruteluseminari. Seminaridel arutasid
maakondade omavalitsuste esindajad, maavalitsuste töötajad, maakondlike huvi- ja sidusrühmade
esindajad selle üle, kuivõrd on struktuurivahenditest olnud kasu maakonna arengule ning mida
oleks võinud teha paremini. Arutelude tulemused
jõudsid lõpuks soovitustena struktuurivahendite
planeerimise ning regionaalhaldusega tegelevate
ametnikeni.
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Üheks sisuka diskussiooni vormiks on juba aastaid
olnud Praxise Mõttehommikud™. See on meie poliitikaseminaride sari, mis suunatud erinevatele sihtrühmadele,
eesmärgiga pakkuda fokusseeritud vormis võimalust
osaleda ühiskonna tulevikuvisiooni kujundamisel
ideede varases faasis. Mõttehommikutel tutvustatakse
üldjuhul värskelt valminud poliitikaanalüüse, nende

olulisemaid järeldusi ning soovitusi poliitikameetmete
arendamiseks. Mõttehommiku põhiväärtuseks on
oluliste otsustuskohtade üle toimuv arutelu, milles
osalevad antud teemaga seotud erinevad osapooled:
ametnikud, poliitikud, kodanikuühiskonna- ja ettevõtlusorganisatsioonid, valdkonna uurijad ja eksperdid
ülikoolidest ja teistest teadmusorganisatsioonidest.

2015. aastal jätkus Praxise mõttehommikute sari
Arutasime eelmise võrdõigusvoliniku Mari-Liis Sepperi
juhtimisel mõttehommikul “Koolist tööle – uue põlvkonna
valikud ja kasutamata võimalused” koos koolijuhtide,
õpetajate, karjäärinõustajate, noorsootöötajate, üliõpilaste
ning ministeeriumite ja teadusasutuste esindajatega,
kuidas muuta sooliselt jaotunud erialavalikute tegemist

Tegevusaruanne: mõttehommik

ning teadvustada valikuid suunavaid ja hoiakuid kujundavaid olukordi. Norra riigi toetuste abil teostatud projektis
„Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“ toimunud mõttehommiku eesmärk oli leida
lahendusteid, kuidas avardada uue põlvkonna võimalusi
eneseteostuseks nii haridussüsteemis kui ka tööturul.
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TUGI, ET TARGALT TEGUTSEDA:
INIMESTE ARENDAMINE
Koolitus- ja arendustegevused on Praxise jaoks üks
strateegiline viis, kuidas uuringute ja analüüside kaudu
saadud teadmisi laiemalt levitada ning mõtteviisides ja
kasutuspraktikates muudatusi esile kutsuda.
2015. aasta keskseteks märksõnadeks koolitusvaldkonnas
olid põhjalikud arenguprogrammid ning juhtide koolitus.
Tugevdasime oma positsioone avaliku teenistuse juhtide
koolitamisel. Võitsime Rahandusministeeriumi kolme
aastase hanke, kus meil tuleb perioodil 2015-2017 jooksul
ellu viia 120le avaliku teenistuse keskastmejuhtidele
põhjalik 15päevane juhtimisalane arenguprogramm. Lisaks
pakume samale sihtrühmale 12 päeva ulatuses lühemaid
juhtimisalaseid valikmooduleid.
Riigikantselei tellimusel alustasime 2015. aasta sügisel
avaliku teenistuse juhtimistalentide programmi baaskoolitust. Selle käigus pakume kaheksale kõrge juhipotentsiaaliga noorele spetsialistile 21päevast arenguprogrammi. Lisaks algas Riigikantseleiga koostöös
Newton IV programm. See programm on suunatud
praegustele avaliku sektori keskastmejuhtidele, kellel on
tugevad tippjuhtide eeldused. Newton IV on põhjalik
ning uudne arenguprogrammi, kus 20 koolituspäeva
vältel viiakse osalejad kokku avaliku sektori juhtimise

Eesti ja rahvusvaheliste tippekspertidega. Koolitus toimub
osaliselt Helsingis ja Londonis. Seda arenguprogrammi
korraldame koostöös Eesti Disainikeskusega.
Lisaks avaliku teenistuse juhtide arendamisele õnnestus
Praxisel võita ka SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital hange
vabaühenduste juhtidele põhjalikuma juhtimisprogrammi läbiviimiseks. Selleks koostasime 9päevase
programmi, mis oli välja töötatud vabaühenduse juhtide
vajadusi silmas pidades, eesmärgiga tõsta nende juhitud
ühenduste poliitikakujundamises osalemise võimekust.
Praxis teostas 2015. aastal läbi ka kolme pikemat arenguprogrammi väljaspool Eestit: Armeenias, Gruusias ja
Moldovas. Need olid Eesti Vabariigi Välisministeeriumi
poolt rahastatud arengukoostöö projektid ning seotud
vabaühenduste võimekuse tõstmisega. Lisaks koolitasime
Gruusias välja grupi kaasamise koolitajaid.
Suurte arenguprogrammide käivitumise tulemusena on
võrreldes eelmise aastaga tublisti vähenenud meie koolitustel osalenute arv küündides 705 inimeseni. Samas on
pea kahekordistunud koolitusmaht tundides, ulatudes
626 tunnini. Teisisõnu pakkusime 2015. aastal vähematele
osalejatele põhjalikumaid programme.

Õppevisiit; 1
Arenguseminar;
96

Arenguprogramm;
182

Koolitus; 426

Osalejate
arv

Muu; 51
Mõju
hindamine;
80

Kodanikuühiskond;
258

Osalejate
arv

Arenguprogramm;
304

Juhtimine; 134

Koolitus; 266

Kestus
(h)

Muu; 10
Mõju
hindamine;
46
Juhtimine; 260

Analüüsioskused;
78

Kestus
(h)

Kodanikuühiskond;
196
Võrdsed
võimalused;
104
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Õppevisiit; 40
Arenguseminar;
16

Võrdsed
võimalused;
66

Analüüsioskused;
48

Tegevusaruanne: tugi, et targalt tegutseda: inimeste arendamine
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TEGEVUSSUUNAD
HARIDUS
Haridusvaldkonnas soovime oma tegevusega aidata
kaasa targa hariduspoliitika kujundamisele, pakkudes ja
vahendades poliitikakujundajatele ning teistele huvirühmadele selleks vajalikke teadmisi. Lisaks uusi teadmisi loovatele tegevustele tahame mõttekeskusena pidevalt jälgida hariduspoliitikas toimuvat, rääkides
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aktiivselt kaasa kesksetes hariduspoliitika aruteludes ja
asetades rõhu arutelude teadmispõhisusele. Strateegias oleme välja toonud kolm peamist fookust, millele
lähiaastatel soovime keskenduda. Need on õppe ja tööturu sidususe suurendamine, õpetamise kvaliteet ja
võrdväärne ligipääs haridusele.

PRAXIS 2015

Haridusvaldkonna olulisemad tööd
Vajaduspõhise õppetoetuse analüüs. Analüüsi eesmärk oli uurida üliõpilaste teadlikkust ja rahulolu vajaduspõhise õppetoetuste süsteemiga ning selgitada
välja, miks märkimisväärne osa taotlemisõiguslikke üliõpilasi ei ole seni veel taotlust esitanud. Analüüsi tulemused on sisend Haridus- ja Teadusministeeriumile nii
õppetoetuse taotlemise tingimuste kui ka üldise poliitika rakendumise hindamiseks ja tõhustamiseks, samuti
kommunikatsioonitegevuste planeerimiseks, et toetus
jõuaks nendeni, kes seda õpingutel vajavad.
Erivajadustega noorte siirdumine koolist tööle.
Uuringu eesmärk oli saada ülevaade tänasest olukorrast
puudest või terviseseisundist tuleneva erivajadusega
noorte koolist tööle liikumisel, selgitada välja, millised
on selle protsessi peamised kitsaskohad ning leida võimalikud lahendused takistuste ületamiseks. Meie töö
tulemused on Eesti Töötukassale ja ka teistele seotud
osapooltele oluliseks sisendiks tööhõivereformi valguses teenuste ja toe pakkumisel erivajadustega noortele
töö leidmisel, tööle asumisel ja tööl käimisel.
Erivajadusega noored noorsootöös. Jätkasime tööd
noorteseirega, millega oleme tegelenud alates 2010.
aastast. Noorteseire eesmärk on välja arendada ja ellu
viia hästi toimiv ning ülevaatlik noorte elu ja toimetulekut
kirjeldav seiresüsteem. Süsteem võimaldab riigi ja kohaliku omavalitsuse otsustajatel ning noortega tegelevatel
spetsialistidel saada piisavat asja- ja ajakohast informatsiooni,
et võimaldada teadmistepõhist lähenemist noore eluolu
puudutavate otsuste tegemisel ning poliitika kujundamisel.

Tegevusaruanne: haridus

2015. aasta kohta koostasime järjekordse aastaraamatu
Erivajadusega noored noorsootöös ning korraldasime
traditsiooniks saanud Noorteseire konverentsi, kus arutleti
erivajadustega noorte võimaluste üle erinevates noorsootöötegevustes osaleda.
Euroopa Komisjoni nõustamine Eesti hariduse ja
koolituse küsimustes. Jätkame tööd Eesti esindajatena sõltumatute haridusekspertide võrgustikus, mis pakub analüütilist nõu ja tuge Euroopa Komisjoni hariduse
ja kultuuri peadirektoraadile (DG EAC). Võrgustiku ülesanne on edendada tõenduspõhist poliitikakujundamist,
toetada Euroopa Komisjoni tööd ning tugevdada poliitika mõju, pakkudes usaldusväärseid teadmisi, analüüsi
ja poliitilisi suuniseid hariduse, koolituse, noorte- ja
spordivaldkonnas. Meie töö tulemusel on Euroopa Komisjonis Eesti haridusteemadega tegelevad ametnikud
paremini informeeritud Eestis tehtavate hariduse ja tööjõu oskustega seotud poliitiliste otsuste sisust, taustast ja
erinevate osapoolte hinnangutest.
Immigratsioonitaustaga laste ja noorte haridusvõimalused Baltimaades – Praxise töö tulemusel on
valminud inglisekeelne võrdlev ülevaade Balti riikide hariduspoliitikast rändetaustaga laste puhul. Meie töö pani
aluse Baltimaade haridusministeeriumite vahelisele
koostööle selles valdkonnas (toimus kolm kohtumist)
ning lõime kontaktide võrgustiku, mida ministeerium
kasutab teiste sama teema projektide puhul. Meie regionaalset initsiatiivi on esile toodud ka Euroopa tasandil.
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Ülevaade 2015. aasta töödest strateegiliste
fookusteemade lõikes
Fookusteema 1: Võrdväärne ligipääs haridusele
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Vajaduspõhise õppetoetuse
analüüs

Analüüsi eesmärk oli uurida üliõpilaste teadlikkust ja rahulolu vajaduspõhise õppetoetuste süsteemiga ning
selgitada välja, miks märkimisväärne osa taotlemisõiguslikke üliõpilasi ei ole seni veel toetust teinud.
Analüüsi tulemused on sisendiks Haridus- ja Teadusministeeriumile nii õppetoetuse taotlemise tingimuste kui ka
üldise poliitika rakendumise hindamiseks ja tõhustamiseks, samuti kommunikatsioonitegevuste planeerimiseks,
et toetus jõuaks nendeni, kes seda õpingutel vajavad.

Erivajadustega noorte
siirdumine koolist tööle

Uuringu eesmärk oli saada ülevaade tänasest olukorrast puudest või terviseseisundist tuleneva erivajadusega
noorte koolist tööle liikumisel, selgitada välja, millised on selle protsessi peamised kitsaskohad ning leida võimalikud lahendused takistuste ületamiseks. Meie töö tulemused on Eesti Töötukassale ja ka teistele seotud
osapooltele oluliseks sisendiks tööhõivereformi valguses teenuste ja toe pakkumisel erivajadustega noortele
töö leidmisel, tööle asumisel ja tööl käimisel.

Erivajadusega noored
noorsootöös

Erivajadustega noorte võimalusi osaleda hariduses ja noorsootöös pole Eestis veel väga palju uuritud. Seetõttu
on meie seekordne noorteseire aastaraamat väga oluline samm vajalikule infole lähemale, keskendudes erivajadustega noortele – nii nende kaasamisele noorsootöösse kui ka õppimisele formaalharidussüsteemis ja pärast
õpingute lõpetamist tööturule suundumisele. Noorteseire aastakonverents andis võimaluse kokku tuua noortevaldkonna spetsialistid, praktikud ja erivajadusega noored, noortele, võimaldades laudkondlikes aruteludes
täpsustada uuringute põhjal välja toodud kitsaskohti ning otsida toimivaid lahendusi, kuidas jõuda paremini
erivajadustega noorteni.

Üliõpilaste sotsiaalmajanduslik olukord ja eluolu Euroopas
EUROSTUDENT (jätkub 2016)

EUROSTUDENT on ainus üle-euroopaline võrdlusuuring, mis kogub andmeid kõrghariduse sotsiaalse mõõtme
kohta, et hinnata poliitikate edukust ja tuua välja peamisi probleemkohti terves Euroopas. Selle uuringu andmeid kasutatakse nüüdsest koos Eurostati andmetega ametlikult Euroopa Komisjoni poolt kõrghariduspoliitika
monitoorimisel ja kujundamisel. Praxis on rahvusvahelise projekti juhtliige.

Euroopa uurimisvõrgustik
immigratsioonitaustaga
laste ja noorte hariduse alal
(Sirius võrgustik)

Praxise eestvedamisel toimus Eesti, Läti ja Leedu haridusministeeriumide esindajate ühine ümarlaud, kus
arutleti riiklike meetmete tugevuste ja väljakutsete ning uusimmigrantide ja rändetaustaga õpilaste haridusega seotud meetmete rakendumise edukuse üle. Meie töö panustab sellesse, et migratsioonitaustaga ja
vähemusrahvustest lastel oleks võrdsed võimalused hariduse omandamiseks nagu põlisrahvuselgi.

Kutsehariduse roll haridusest
varajase lahkumise ennetamisel ja vähendamisel

Euroopa Liidu tasandil on tehtud mitmeid uuringuid ja analüüse, et hinnata, mõista ja adresseerida varajase haridusest lahkumise fenomeni, kuid seni teatakse küllaltki vähe kutsehariduse rollist selle probleemi ennetamisel ja lahendamisel. Rahvusvahelise uuringu eesmärk ongi mõista, kuidas ja kui tõhusalt saavad kutsehariduse
valdkonna poliitika ja erinevad meetmed mõjutada varajase haridussüsteemist lahkumise probleemi ennetamist ja vähendamist. Praxis koostas poliitikaülevaate olukorrast Eestis.

Eesti integratsiooni monitooring 2015

Eesti integratsiooni monitooring on lõimumise valdkonda käsitlev süvauuring, mida on läbi viidud kahe kuni
kolme aastase intervalliga alates 2000. aastast. 2015. aastal vastutas Praxis monitooringu kogu haridusvaldkonna analüüsi eest. Uuring on oluline, kuivõrd annab värske ülevaate hariduse rollist lõimumise protsessis, seda
eelkõige läbi riigikeele õppe, noorte sotsialiseerumise ning rahvuste vaheliste kontaktide soodustamise.

Fookusteema 2: Õppe ja tööturu sidususe suurendamine
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Teemapaber tööjõu
olukorrast Eestis

2015. aasta Riigikogu valimiste eel soovisime tekitada ühiskonnas huvi kaasa rääkida olulistes küsimustes. Pidasime tähtsaks, et avalik debatt oleks kvaliteetne ja edasiviiv, mis ei kajastaks ainuüksi erakondade lubadusi, vaid
võtab luubi alla ka tulevikku vaate ning looks arusaama olulistest Eesti ühiskonda mõjutavatest pikaajalisest
valikutest ja otsustuskohtadest. Praxise haridusvaldkonna analüütikud panustasid teemapaberi koostamisse, mis
andis ülevaate olulisematest trendidest ja väljakutsetest teemal „Töökäte puuduses vaevlev Eesti – kust otsida
ja leida lahendusi?“. Teemapaberi põhjal koostasime ka artikli Riigikogu Toimetistesse.

Euroopa Komisjoni
nõustamine Eesti hariduse
ja koolituse küsimustes

Meie töö tulemusel on Euroopa Komisjonis Eesti haridusteemadega tegelevad ametnikud paremini informeeritud Eestis tehtavate hariduse ja tööjõu oskustega seotud poliitiliste otsuste sisust, taustast ja erinevate osapoolte
hinnangutest. Muuhulgas on Praxise ülesandeks olnud Eesti Konkurentsivõime kava haridussuuna tegevuste
elluviimise jälgimine ja analüüs, sh kas tehtud muudatused on meie hinnangul kooskõlas hariduspoliitika
väljakutsetega, samuti Euroopa Komisjoni riigipõhistele soovitustega.

Fookusteema 3: Õpetamise kvaliteet
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Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Soolise võrdõiguslikkuse
lõimimine üld- ja kõrgharidusse

Lõime ja testisime koos Praxise töö- ja sotsiaalpoliitika valdkonna analüütikutega sootundliku õpetamise ja
soolise võrdõiguslikkuse teemalise täiendus-koolituskursuse tegevõpetajatele. Loodud kursuseid aitavad tõsta
õpetajate teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse osas ja vähendada soostereotüüpseid hoiakuid tulevikus. Kursuseid pakutakse täienduskoolituskursustena ka edaspidi.

Tegevusaruanne: haridus
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Koolirõõm sooteadlikkuse kaudu

EVE MÄGI

Praxise analüütik

HELEN BIIN

Praxise analüütik

toovad õpilased oma eelnevalt kujundatud arusaamad kooli kaasa. Uus
keskkond koolis eeldab sageli vaikset
tegutsemist, pingis istumist ja vähe
füüsilist liikumisruumi. Kui tüdrukutele, kellelt naiselikuks olemise kaudu
eeldatakse stereotüübina pigem passiivsust kui aktiivset tegutsemist,
valmistab vähemalt näiliselt poistega
võrreldes niisugune keskkonnamuutus vähem probleeme, siis poisid, kes
on soostereotüüpsetele rolliootustele
harjunud vastama jõuliselt, näitavad
kujunenud olukorras varjamatult oma
frustratsiooni. Tegelikult on tüdrukute ja poiste unistused sarnased, mõlemad on ambitsioonikad ja võistlushimulised, mõlemaid inspireerib edu
ja võim, kuid viisid nende väärtuste
i k
li l i
k

SOOTEADLIKKUSE
KURSUSED
ÕPETAJATELE

Aprillis ja mais toimuvad
Tallinnas ja Tartus üldhariduskoolide õpetajatele suunatud
tasuta täienduskoolituskursused sooteadliku õppe teemadel. Täpsem info ja registreerimine info@praxis.ee.

tavad statistilised näitajad, analüüsid ja uuringud. Meie hariduselu on
Euroopa Liidu riikidest pea kõige
enam sooliselt jaotunud – nt on põhikoolist väljalangenutest ligi kolmveerand poisid, õppeedukus on sooti erinev, haridusvalikud nii põhi- kui ka
k kk li j l j
i l lik d

Kõnekas on ka, et hoolimata kõrgemast haridusest võrreldes meestega,
on Eesti naised juhtivatel kohtadel
alaesindatud. Teisisõnu pole meie
haritud ja tarkade naiste potentsiaal
tööturul piisaval määral kasutatud ja
riigi pakutav haridus toob ühiskonnale vaid osa võimalikust tulust ja
arengust.
Antud probleemide teadvustamisele on suunatud mõttekoja Praxis
projekt „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse”. Norra
toetustel ellu viidavate tegevuste
eesmärk on murda soolised stereotüübid ning nende edasikandumise
tsükkel eelkõige üldhariduskoolide
õpetajatele ning praegu veel ülikoolides õppivatele tulevastele õpetajatele
j ii i
ik l
d

Eesti tudeng sarnaneb
Põhjala üliõpilasega
anneli
ammas
reporter

E

esti üliõpilased
on vanemad kui
enamikus Euroopa riikides, õpivad kaua, töötavad õpingute kõrvalt, neil on juba lapsed,
elavad iseseisvalt, vanematest
lahus, näitas 30 Euroopa riigi
üliõpilaste uuring Eurostudent.
Möödunud kevadel seitse
aastat kestnud õpingud lõpetanud 28-aastane Hanna Tiits
on pea igas mõttes olnud tüüpiline Eesti üliõpilane: iseseisev,
eesmärgipärane, õppinud kaua.
Pärast keskkooli astus naine ülikooli, hakkas kohe ka iseseisvalt elama ning asus juba
teisel semestril õpingute kõrvalt tööle. Esimestel kuudel
töötas ta poole kohaga, aga siis
juba täiskohaga ja seda oma erialal, infoteadusega sobival alal.
Pidevat rahalist toetust ei ole
ta oma vanematelt saanud, küll
aga riigilt heade tulemuste eest
õppetoetust.
Tiits lõpetas kolme aastaga bakalaureuseõppe ja jätkas
seejärel magistriõpinguid. Lõpetas selle ja siis võttis aasta
pausi ning jätkas teisel erialal
magistriõpinguid. Teistkordse
magistriõppe ajal sünnitas poja ning käis magistritöö tegemise ajal pooleks aastaks Erasmuse programmi raames Malta
ülikoolis, kusjuures nii laps kui
ka isapuhkusel elukaaslane olid
tal toona kaasas.
Vaid ühe näitaja poolest,
mida rahvusvahelises uuringus mõõdeti, kuulub Tiits vähemuse hulka – tema vanemad
ei ole kõrgharidusega.
«Rahvusvahelises võrdluses

on Eesti üliõpilaste seas väga
suur hulk kõrgharidusega vanemate lapsi – ligi 70 protsenti, mis ei vasta ühiskonna üldisele jaotusele haridustaseme
järgi,» kommenteeris mõttekoja
Praxis haridusvaldkonna analüütik Hanna-Stella Haaristo.
«Ideaalis peaks meie üliõpilaskonnas olema nii kõrgharitud kui ka madalama haridusega vanemate lapsi peegelpildina
ühiskonna üldisest pildist,» viitas ta Euroopa Liidu kõrghariduspoliitika suunale seoses hariduse kättesaadavusega.

Õpingud ja töö käsikäes
Eriti paistavad vahed avalik-õiguslike kõrgkoolide üliõpilaskonnas – seal on võrreldes teiste kõrgkoolidega veel rohkem
kõrgharitud vanemate lapsi.
29 Euroopa riigi võrdluses,
kus on ka mitmeid endise Nõukogude Liidu riike, paistab Eesti koos Põhjamaadega mitmegi
näitaja poolest silma.
«Eestis on kõige rohkem
neid, kes on õpingute ajal vaheaasta võtnud, ja seda nähakse rahvusvahelises võrdluses pigem positiivsena. See
tähendab, et meie kõrgharidus
on paindlik, et ülikooli saavad
tulla ka need, kellel on näiteks
juba lapsed – neid on viiendik
meie üliõpilastest,» nimetas
Haaristo.
Ta lisas, et Eestis vaadatakse pigem negatiivselt, et üliõpilased akadeemilist puhkust võtavad ja õpinguid venitavad.
Kui 15 aastat tagasi oli 70
protsenti meie üliõpilastest alla 25-aastased, siis nüüdseks on
neid jäänud 57 protsenti ning
tudengite keskmine vanus on
26 aastat. Tõsi, see on veel mõni aasta vähem kui Põhjamaade üliõpilastel.
«See on põhjamaine käitumine, et töötad, teenid raha
ja kool on veel lisaks,» nime-

tas Haaristo, kes on ka Eurostudenti uuringu rahvusvahelise juhtrühma liige. Ta lisas, et
Eestis on rahvusvahelises võrdluses kõige suurem nende õppivate ja töötavate tudengite osa,
kelle töö on lähemalt seotud ka
õpitava erialaga.
Euroopas peetakse oluliseks ka üliõpilaste rahvusvahelist liikuvust ehk et õpingute ajal vähemalt korra käiakse
mõnes teises riigis ülikoolis tudeerimas või praktikal.
«Euroopas on seatud eesmärk, et vähemalt 20 protsenti üliõpilastest omandaks õpingute ajal kogemuse mujal riigis,» lausus Haaristo. «Meil on
Eurostudenti uuringu andmete
järgi 23 protsendil mingi rahvusvaheline kogemus – see võib
olla ka lühiajaline, näiteks suvekool või keelekursused.»
Semestriks või kaheks on
välismaal õppimas käinud 14
protsenti kõrgharidusega vanemate lastest ja seitse protsenti madalama haridusega vanemate lastest. See näitab ka võimaluste erinevusi lähtudes vanemate haridusest, aga samas
on kõigi vanemate laste seas
üle kolmandiku neid, kes soovivad välismaal õppimise kogemust saada. Need näitajad on
üsna sarnased Põhjamaadega,
aga kõrgemad võrdluses Läti ja
Leeduga.

soovitas ta välisülikoolis enda
proovilepanekut kõigile üliõpilastele. «Muidu hakkab aastate
pärast kripeldama, et pole kusagil käinud.»

Vaid tudengite sissetuleku
suuruses pole Eesti üliõpilased
ülemerenaabritega
samas kategoorias.

Varanduslik ebavõrdsus
paistabki rahvusvahelise
uuringu taustal kõige suurema
puudusena Eesti kõrghariduses.
Tiits mõtles välismaistele
õpingutele juba bakalaureuseõpingute alguses, aga esialgu
jäi see vaid mõtteks. «Maltal
käik andis kõik, mida tahtsin:
sai käidud, iseendale tõestatud,
et ma pole see tüüp, kes tahaks
päriseks välismaale minna,»

Vaid tudengite sissetuleku
suuruses pole Eesti üliõpilased ülemerenaabritega samas
kategoorias. Kui Norra tudengi keskmine sissetulek on ligi 2500 eurot ja soomlastel ligi 1400 eurot, siis Eestis on see
alla 600 euro. Samas on ka riikide elatustase erinev ja näiteks Norra tudengitest ligi pooled peavad oma majanduslikku
toimetulekut raskeks. Soomlastest ja eestlastest kurdab tõsisemate raskuste üle vaid veidi
üle neljandiku.
Enamik üliõpilastest töötab
nii Eestis kui ka Põhjamaades
– vähemalt magistriõpingute
ajal. Kas töötamine on vähenenud pärast 2013. aasta sügisel alanud kõrgharidusreformi,
kui õppida saavad tasuta kõik,
kes piisavas mahus õppeülesandeid täidavad ja võivad saada
ka vajaduspõhist õppetoetust,
Eurostudenti uuring veel ei näita. Üliõpilasi küsitleti 2013. aasta kevadel.
Haaristo oli natuke skeptiline, kui palju õppetoetuste
võimalus mõjutab palgatööst
loobumist. «Kuna toetuse summa on väike ja Eesti üliõpilased, kes täiskohaga töötavad,
on harjunud päris suure palgaga, mis mõjutab harjumusi,
eluolu – kas nad siis ikka loobuvad palgatööst ja lepivad toetuste näol madalama sissetulekuga?» arutles Praxise analüütik.
Vanemate toetus moodus-

tab Eesti tudengite
gite sissetulekutest vaid viiendiku
diku – kui sedagi. «60 protsenti
nti nende tudengite sissetulekutest,
kutest, kes kodus vanemate juures
ures ei ela – ja
neid on üle poole
e üliõpilastest
–, sõltub palgatööst,»
öst,» nimetas
Haaristo.

Oma kooliga ülirahul
ahul
Uuring näitab sedagi,
dagi, et üliõpilaste sissetulekute
kute erinevus on väga suur – on neid,
kes võivad arvestada
ada üle
1000 euroga, Eesti
esti
keskmisega kuus
us
ja neidki, kes või-vad kulutada vaid
d
veidi üle 200 euro
kuus. «Ühes otsass
on need, kes töötaötavad, ja neil on suurem
urem sissetulek, ning teises
ses need,
kes elavad õppetoetusetoetustest,» võrdles analüütik.
alüütik.
Varanduslik ebavõrdsus paistabki rahvusvahelivusvahelise uuringu taustall kõige suurema puudusena Eesti kõrghariduses.
Väga positiivselt
selt suhtuvad Eesti üliõpilased
ased meie
kõrgkoolidesse – nii õppekvaliteedi kui ka õpitingimuste ja kõrgkoolide
oolide
töökorralduse mõttes.
ttes.
Need on ühed kõrgeirgeimad näitajad 30 riigi
võrdluses.
Tiits, kes alustas
stas
oma õpinguid kahekaheksa aastat tagasi, tõdes,
et selle aja jooksul
ksul on
õpitingimused kõrgkoolides – ta on õppinud
pinud nii Tallinna Ülikoolis kui ka Tallinna
Tehnikaülikoolis – hüppeliselt
muutunud.
«Kui teises magistris tehnikaülikoolis käisin, mõtlesin, et
kus nüüd oleks hea üliõpilane
olla,» lausus ta. «Samas Maltal olid tingimused ikka natuke paremad.»

Hanna Tiits oma
kaheaastase poja
Georgiga.
foto: liis treimann
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MAJANDUS
Majanduspoliitika programmi eesmärk on aidata kaasa
Eesti majanduse teadmistemahukuse ja innovaatilisuse
suurendamisele ning rahvusvahelise konkurentsivõime
tõstmisele. Selleks analüüsitakse majanduskeskkonda
mõjutavaid võtmeprobleeme, algatatakse majanduspoliitilisi diskussioone ja dialooge ning tehakse ettepane-

14

kuid majanduskeskkonna parendamiseks nii valitsusele
kui ka ettevõtetele. Lähiaastate peamised teemad on
seotud majanduse konkurentsivõime kasvu, teadmispõhise ettevõtlus arendamise, riigi raha tõhusama kasutamise ning loodusressursside säästlikuma kasutamisega
majanduses.
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Majandusvaldkonna olulisemad tööd
Merendussektori tööjõuvajaduse uuring. 2015. a.
jätkus tööjõu oskuste ja vajaduse hindamise fookusteema
merendussektori vajaduste uuringuga. Uuringu eesmärk
oli hinnata, millise merendusharidusega inimesi ja kui
palju on Eesti tööturul järgmise 10 aasta jooksul vaja,
eristades vajadust nende järele ametikoha ja haridustaseme lõikes. Uuringu tulemusena leiti, et aastaks 2025
on sõltuvalt realiseeruvast arengustsenaariumist juurde
vaja 670–978 merendusharidusega spetsialisti. Kõige
enam on tööturul puudus inseneridest ja mehaanikutest.
Tulevikus suureneb ka merendussektoris vajadus IKT-valdkonda tundvate töötajate järele. Tööandjate hinnangutele
tuginedes võib tõdeda, et senisest enam on vaja merendushariduse andmisel pöörata tähelepanu praktikakorralduse tõhustamisele ja mitmekesistamisele ning üldisi
kompetentse arendavate õpiviiside lisamisele õppekavadesse.
Mitmekesisus Eesti ettevõtetes. Mitmekesisus ettevõttes tähendab kõigis inimestes peituvate eripärade
olgu see siis rahvus, sugu, kultuuriline või hariduslik taust
rakendamist majandusliku edu saavutamiseks ning rahvusvaheline kogemus kinnitab, et mitmekesisuse soosimine võib anda positiivse tõuke ettevõtte arengule.
Uuringus kirjeldati mitmekesisuse hetkeolukorda Eesti
ettevõtetes ning analüüsiti ettevõtete mitmekesisuse ja
ettevõtete majandusnäitajate seoseid Eestis rohkete
arvandmete alusel. Uuring kinnitas, et mitmekesisus võib
olla ka Eesti ettevõtete konkurentsieelis ja võimalus eristuda, mida võiks teadlikumalt kasutada ettevõtte arendamisel.
Töökohtade loomine rahvusvaheliseks sündinud
ettevõtetes. Uuring selgitab, kuidas rahvusvaheliseks
sündinud ettevõtetes luuakse uusi töökohti, analüüsides
nii organisatsiooni struktuuri, töökohtade loomise põhjuseid ja takistusi, värbamisega seotud tegevusi, loodud
töökohti iseloomustavaid tegureid kui ka uute töökohtade
mõju ettevõttele ja tuleviku tööjõuvajadust. Uuringu tellijaks oli Eurofound ja uuringusse kaasati nelja EL riigi ettevõtted. Uuringu tulemused avaldati European Restructuring Monitor 2015 aruandes ja need on sisendiks
Euroopa Komisjonile vastavasisuliste poliitikate väljatöötamiseks. Praxis teostas juhtumianalüüsid kolme
Eesti rahvusvaheliseks sündinud ettevõtte kohta.

Tegevusaruanne: majandus

Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate keskkonna valdkonna rahastamisvahendite eelhindamine. Uuringu eesmärk oli
välja töötada ettevõtete tõhusamat ressursikasutust
toetavale meetmele sobiv riiklik rahastamislahendus,
mis vastaks kõige ressursimahukamate tööstusharude
(mäetööstus, toiduainetööstus, puidu-, paberi-ja tselluloositööstus ja mineraalsete materjalide töötlemine)
reaalsele huvile ja valmisolekule. Koostöös Ernst and
Young Baltics ASiga leiti, et riiklik sekkumine on põhjendatud ja vajalik, sest vastasel juhul jääksid ettevõtete
energia- ja ressursitõhususe investeeringud teostamata.
Leiti, et soovitud eesmärgi saavutamiseks on asjakohane
rakendada tagastamatut toetust, sest finantsinstrumendid
ei aitaks energia- ja ressursitõhususe investeeringute takistusi ületada.
Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule. 2015. a. jätkati ka 2007-2013 struktuurivahendite (SV) tulemuslikkuse hindamisega. Seekord oli
hindamise fookuses SV mõju regionaalarengule. Koostöös
Rakendusuuringute keskus CentARiga leiti, et struktuurivahendid on märgatavalt aidanud kaasa maakondade
arengule, kuid ei ole toonud kaasa olulist piirkondade
vaheliste arenguerinevuste vähenemist. Omavalitsused
hindasid kõrgelt investeeringuid vee- ja jäätmemajandusse,
toetusi haridusvõrgu korrastamisele ning tööturutoetusi.
Uuringu tulemusena juhiti tähelepanu nii riigi regionaalpoliitika planeerimise ja rakendamise kitsaskohtadele,
kui maakondliku planeerimise ja seire nõrkustele.
E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava. Aasta teises pooles alustati uuringuga, mille eesmärk on hinnata riigipoolse sekkumise vajadust e-ekspordi
arendamiseks ning välja töötada sekkumisloogika e-ekspordi arendamiseks koos tegevuskava ja sihtväärtustega.
Selleks analüüsitakse e-kaubanduse ja e-ekspordi üldisi
arenguid, e-ekspordi kasutamise määra Eestis ning ettevõtete e-ekspordi piiranguid ja takistusi. Samuti teostatakse rida intervjuusid ja fookusrühma arutelusid eksportööride, ettevõtluse tugiorganisatsioonide ja ekspertidega.
Uuringu tulemusena valmivad ettepanekud, kuidas riik
saaks kõige tõhusamalt e-ekspordi arengut toetada ja
seeläbi aidata kaasa koguekspordi hoogustumisele.
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Ülevaade 2015. aasta töödest strateegiliste
fookusteemade lõikes
Fookusteema 1: Majanduse ja majandussektorite konkurentsivõime kasv
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Eesti merendussektori tööjõuvajaduse uuring (algas 2014)

Uuring on sisendiks Eesti merendushariduse kontseptsiooni väljatöötamisel ja Eesti merenduspoliitika
edasiarendamisel. Selle tulemusi saab kasutada sisendina tööturu vajaduste ja oskuste seiresüsteemis
OSKA. Uuringus toodud ettepanekud on heaks allikaks õppekavade täiendamiseks ja arendamiseks.

Mitmekesisus Eesti ettevõtetes
(algas 2014)

Esmakordselt Eestis uuriti ettevõtete juhatuste mitmekesisust ja selle mõju ettevõtete majandustulemustele. Juhtisime poliitikakujundajate ja ettevõtjate tähelepanu sellele, et mitmekesisusest (soolisest, vanuselisest, hariduslik, rahvuslik, jne) saavad suurimat kasu ettevõtted, kes üritavad aktiivselt luua mitmekesisusega arvestavat töökeskkonda ning kasutavad mitmekesisusest tekkivaid eeliseid teadlikult ära.

Töökohtade loomine rahvusvaheliseks sündinud ettevõtetes

Aitasime kaasa rahvusvaheliseks sündinud ettevõtete majandusliku potentsiaali väljaselgitamisele ja nende
ettevõtetele sobivate toetusmeetmete väljatöötamisele. Eesti ettevõte juhtumiuuringud on oluliseks
sisendiks koondanalüüsile, mis ilmub 2016. a.

E-ekspordi edendamise kontseptsioon ja tegevuskava (valmib 2016)

Uuringus selgitatakse välja, millised on peamised takistused e-ekspordi arengule Eestis ning pakub välja
konkreetsed tegevused, kuidas saaks riik toetada e-ekspordi arengut, hinnates ka erinevate meetmete
kulutõhusust.

Fookusteema 2: Riigi raha tõhusam kasutamine ja maksumuudatuste mõju arvestamine
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate
rahastamisvahendite eelhindamine

Uuringu ülesandeks oli leida riigile eesmärkide saavutamiseks sobivaid finantseerimisskeeme. Selgus, et
esialgu planeeritud finantsinstrumentide kasutamine ei tooks kaasa ettevõtete käitumise muutust ja
ressursitõhususe suurendamiseks on siiski kõige sobivamad otsetoetused.

Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule

Uuring tõi esile, millistes valdkondades on SV raha kasutamine andnud regionaalselt parimaid tulemusi.
Tõime välja edutegurid ja kitsaskohad SV regionaalsel rakendamisel, millega arvestades saaks tulevikus
regionaalarengu toetuste mõju piirkondade arengule suurendada.

Fookusteema 3: Jätkusuutliku arengu tagamine ja ressursside säästlikum kasutamine
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Perioodi 2014–2020 ühtekuuluvuspoliitika vahenditest kavandatavate
rahastamisvahendite eelhindamine

Uuringu tulemusena mõistavad poliitikakujundajad paremini, kuidas ettevõtted langetavad investeerimisotsuseid ressursitõhususe suurendamiseks ning mis on peamised takistused selliste investeeringute teostamiseks.

Fookusteema 4. Teadmispõhise ja piirkondlikult tasakaalustatuma ettevõtluse arendamine
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Perioodi 2007-2013 struktuurivahendite mõju regionaalarengule

Uuringus käsitleti ühe teemana ka regionaalse ettevõtluse arengut. Toodi esile, et praegused ettevõtlustoetused ei arvesta piisavalt piirkondlike eripäradega, on liialt lisandväärtuse kasvule ja ettevõtlusele orienteeritud. Soovitati anda starditoetuste üle otsustamine pigem maakondlike arenduskeskuste pädevusse ning jagada rohkem infot EASist keskselt antud toetustest ka maakondadega.

Praxise tegevuste mõju suurendamiseks osales majanduspoliitika programmi juht Katrin Pihor ka kahe töörühma töös:

•
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Riigihalduse ministri Arto Aasa poolt kokku kutsutud Haldusreformi ekspertkomisjoni töös, andes
nõu ja tagasidet Haldusreformi kontseptsiooni
ja eelnõu väljatöötamisel;

•

Kutsekojas ESF toel käivitunud Tööjõuvajaduse
seire- ja prognoosisüsteemi nõunike kogus,
nõustades Kutsekoda tööturu seire metoodika
väljatöötamisel.

Tegevusaruanne: majandus
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TERVIS
Tervisepoliitika programmi eesmärk on aidata kaasa
Eesti elanikkonna tervise paranemisele, pakkudes lahendusi inimkeskse ja jätkusuutliku tervisesüsteemi arendamiseks. Otsime uuringute ja analüüside toel lahendusvõimalusi tuvastatud probleemkohtadele ning
viime saadud teadmisi aktiivselt erinevate huvirühmade
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ja otsustajateni, et toetada teadmuspõhist otsustusprotsessi. Keskendume järgmistele teemadele: tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus ja strateegiline juhtimine,
patsiendikesksus ja terviseteenuste kvaliteet, vaimne
tervis ja pikaajaline hooldus.

PRAXIS 2015

Tervisevaldkonna olulisemad tööd
Tervisepoliitika analüütikud osalesid neljas töövõimetuse
teemalises uuringus. I kvartalis avaldati analüüsi
„Vaimse tervise häirega inimesed avatud tööturul“
tulemused. Lisaks löödi kaasa töö-ja sotsiaalpoliitika
valdkonna projektis „Töövõimekao hüvitamise süsteem
Eestis ja rahvusvaheline võrdlus“ ja hariduspoliitika projektis
„Terviseseisundist või puudest tingitud erivajadusega
noorte siirdumine koolist tööle“, ning koostati ekspertarvamus töövõime hindamise metoodika pilootprojekti
tulemustele.
Rahvusvahelise koostöö raames lõpetati 2015. aastal projekt
Moldova tervisesüsteemi arengu toetamiseks.
Projekti eesmärk oli uurida, kas ja kuidas on võimalik
Moldovas rakendada e-konsultatsiooni teenust ning
kuidas see saaks aidata kaasa Moldova tervishoiu eesmärkide saavutamisele. E-konsultatsioon on kaugtervishoiu
teenus, mis võimaldab perearstil konsulteerida asünkroonselt eriarstiga, et langetada patsiendi tervislikku
seisundit arvestades otsus tema edasise ravi kohta. Teenus
loob aluse süsteemsemaks perearsti ja eriarsti vaheliseks
suhtluseks ning suurendab patsientide usaldust perearstisüsteemi vastu. Projekti raames koostati e-konsultatsiooni
rakendamise teostatavuse analüüs. Analüüsis kaardistati
e-teenuse rakendamist soodustavad ja takistavad tegurid
ning oluliste osapoolte nõuded e-teenusele ning pakuti
välja järgmised sammud, et e-konsultatsioon ka Moldovas
praktikasse jõuaks.
Rahvusvahelises koostöös jätkati tegevust Mobilising
the potential of active ageing in Europe MOPACT
projektiga, mille eesmärk on suurendada vaenemaealiste
aktiivsust ja ühiskonda kaasatust ning edendada sotsiaalset
innovatsiooni pikaajalises hoolduses.

Tegevusaruanne: tervis

Eakate pikaajalise hoolduse arendamine - Sustainable
Tailored Integrated Care for Older People in Europe
(SUSTAIN) on Horizon2020 raames teostatav pikaajaline
mahukas projekt, mille raames parandatakse integreeritud pikaajalise hoolduse teenuste pakkumist vanemaealistele Euroopas ja Eestis. See projekt võimaldab nelja
aasta jooksul keskenduda aktiivsemalt TP programmi
ühele strateegilisele fookusteemale – pikaajalise hoolduse
korraldus, kus Eestis on veel palju tööd ära teha.
Üheks oluliseks tööks 2015. aastal oli ka Personaalmeditsiini
pilootprojekti juhtimise korralduse, ettevõtlusalase
koostöö ning hindamismetoodika arendusuuring, mida
Praxis tegi Sotsiaalministeeriumi tellimisel koostöös Tartu
Biotehnoloogia Pargiga. 2014. aasta lõpus otsustas valitsus
toetada tervise- ja tööministri ettepanekut algatada
personaalmeditsiini tervishoius rakendamise pilootprojekt
aastateks 2015−2018 ning antud analüüs oli sisendiks
Eesti personaalmeditsiini pilootprojekti väljatöötamiseks
ja rakendamiseks.
Teostasime ka koolitus- ja konsulteerimistegevusi. Võrumaa
koolitati kohalikke omavalitsusi rahvatervise tegevuste
planeerimise osas ning nõustati Tervise Arengu Instituuti
tõenduspõhiste sekkumiste väljatöötamise metoodika
(Intervention Mapping) kasutamise osas. Nõustamine jätkub
ka 2016. aastal ja selle tulemusena töötab Tervise Arengu
Instituut välja uue alaealiste alkoholi tarvitamist vähendava
ennetusprogrammi.
Meedias võtsime sõna mitmetel rahvatervise teemadel,
sh selgitasime tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski
alkoholipoliitika uuenduste põhjendatust (Praxise blogi),
kommenteerisime OECD hinnangut Eesti heaolu tasemele
(Postimehe paberleht) ja tegime aastakokkuvõtteid tervise
valdkonnas toimunust (Sirp paberleht ja Postimees Online).
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Ülevaade 2015. aasta töödest strateegiliste
fookusteemade lõikes
Fookusteema 1. Tervishoiusüsteemi jätkusuutlikkus ja strateegiline juhtimine
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

E-konsultatsiooni rakendamise
võimalused Moldovas

Projekti raames koostati e-konsultatsiooni rakendamise teostatavuse analüüs Moldovas. Analüüsis
kaardistati e-teenuse rakendamist soodustavad ja takistavad tegurid ning oluliste osapoolte nõuded
e-teenusele ning pakuti välja järgmised sammud, et e-konsultatsioon ka Moldovas praktikasse
jõuaks. Teenus loob aluse süsteemsemaks perearsti ja eriarsti vaheliseks suhtluseks ning suurendab
patsientide usaldust perearstisüsteemi vastu.

Fookusteema 2. Patsiendikesksus ja kvaliteet
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Personaalmeditsiini projekt

Projekt aitas valideerida personaalmeditsiini rakendatavust ja efektiivsust, arendada välja informaatikaja andmehalduse taristu personaliseeritud ehk individuaalsetel käitumise, tervise- ja geeniandmetel
põhinevaks lähenemiseks ning juurutada teadus-arendustegevuse ja innovatsiooni ökosüsteem personaalmeditsiinialase teadmussiirde toetuseks ülikoolidele ning ettevõtetele. Personaalmeditsiini projektis
saavad kokku nii Eesti e-lahendused kui meditsiini innovatsioonid, et pakkuda uusi võimalusi haiguste
raviks.

Fookusteema 3. Vaimne tervis
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Vaimse tervise häirega inimesed
avatud tööturul

Projekt toetas töövõimereformi eesmärke arvestavalt vaimse tervise häirega inimeste hõivet soodustavate meetmete väljatöötamist ja juurutamist. Projekti soovituste kohaselt on vaimse tervise häirega
inimeste tööelu toetamiseks Eestis sotsiaalpoliitika kujundajail vajalik kohandada töötervishoiuteenuse
korraldust, motiveerida tööandjaid kohanduma vaimse tervise häirega inimeste erivajadustele, pakkudes neile samas toetavate meetmete paketti.

Fookusteema 4. Pikaajaline hooldus
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Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Eakate pikaajalise hoolduse
arendamine SUSTAIN

Projekt keskendub kodus pakutavatele pikaajalise hoolduse teenustele ning eesmärk on arendada edasi
juba olemasolevaid teenuseid (tagamaks teenuste patsiendikesksus, ennetusele fokusseeritus, tõhusus,
kvaliteet ja turvalisus) ning teha seda selliselt, et edasiarendatud teenused oleksid rakendatavad ka teistes
EL riikides.

Aktiivsena vananemise potentsiaal Euroopas MOPACT

Projekti käigus koguti ligi kolmekümne Euroopa uurimisasutuse koostöös kokku parimaid näited vanemaealiste potentsiaali rakendamisest erinevates ühiskonnaelu valdkondades. Projekt teadvustab vajadust pöörata rohkem tähelepanu vanemaealiste kogemustes ja oskustes peituvat potentsiaali kasutamisele nii töö- kui ka ühiskonnaelus laiemalt.

Tegevusaruanne: tervis

PRAXIS 2015
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TÖÖ- JA SOTSIAALVALDKOND
Töö- ja sotsiaalpoliitika valdkonna tööde kaudu soovime
aidata kaasa teadmistepõhisele poliitikakujundamisele
ning seeläbi eestimaalaste elu- ja tööelu kvaliteedi kasvule.
Oma tegemistes keskendume järgmistele teemadele:
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maksud ja toetused; ligipääs tööturule ja osalemine tööelus;
töösuhted ja töötingimused; töötervishoid ja tööohutus;
sooline võrdõiguslikkus ning lapse õigused ja vanemlus.

PRAXIS 2015

Töö- ja sotsiaalvaldkonna olulisemad tööd
Töövõimekao hüvitamise süsteemi analüüs. Eesmärgiks oli analüüsida töövõimetuse ning tööõnnetuste ja
kutsehaiguste hüvitamise süsteemi Eestis, et tuua välja
kehtiva süsteemi tugevused ja peamised probleemkohad ning teha ettepanekud, milline võiks olla süsteem ja
millised oleksid selle mõjud. Analüüsis tehakse ettepanekuid, kuidas majanduslike stiimulitega ennetada tööst
põhjustatud terviseprobleemide tekkimist ning kuidas
töökeskkonna ja töötingimuste kohandamisega ennetada töövõimekao süvenemist ja pakkuda töövõimekaoga
inimestele sobivat tööd aktiivseks osalemiseks tööelus.
Samuti vaadatakse analüüsis, kuidas ennetada töökatkestusi ja kuidas toetada tööle jäämist ja varajast tööle
naasmist töövõimelanguse ajal. Analüüs on oluline, et
ennetada töökäte vähenemist ja heaolu langust Eesti
ühiskonnas ja majanduses. Analüüsi kasutatakse töövõimereformi järgmiste sammuda planeerimiseks.
Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse. Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks on oluline,
et õpetajatel ja õpilastel oleks kõrge adekvaatne teadlikkus
soolisest võrdõiguslikkusest, sest soostereotüüpsed hoiakud võivad tekitada nii hariduslikke segregatsiooni kui hiljem
tööalast segregatsiooni. Töö eesmärgiks on luua soolise
võrdõiguslikkuse õppemoodul, mida pakkuda kõrgharidust
pakkuvates õppeasutustes õpetajakoolituse ja sotsiaalteaduste tudengitele, ning täienduskoolitusõppe programm,
mida pakkuda õpetajatele, koolijuhtidele ja õppejõududele.
Loodud kursuseid aitavad tõsta üliõpilaste ja õpetajate
teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse, muuta sooliselt jaotunud erialavalikute tegemist ning teadvustada valikuid suunavaid ja hoiakuid kujundavaid olukordi. Kursuseid pakutakse
nii Tartu Ülikoolis kui ka täienduskoolituskursustena ka
edaspidi.
Täiskasvanute tööalase koolituse mõju hindamine.
Analüüsi käigus hinnati programmi „Täiskasvanute tööalane
koolitus ja arendustegevused“ raames pakutavate koolituste
mõju – kuivõrd on koolitused aidanud parandada tööjõu
konkurentsivõimet tööturul. Analüüsi tulemused on sisendiks tööjõu konkurentsivõime parandamisele suunatud
tööturumeetmete kujundamisele. Lisaks paranes töö tulemusena ametnike võimekus koguda mõju hindamiseks vajalikke andmeid, tellida mõju hindamisi ning andmekogude
kvaliteet.
Soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamise
analüüs. Uuringu eesmärgiks oli hinnata soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamist – vaid hästi jõustunud
seadusel saab olla oodatav mõju meeste ja naiste võrdsete võimaluste tagamisele tööelus. Uuring keskendus
peamiselt tööandjate õigusteadlikkusele soolisest diskrimineerimisest tööelus ja tööandjate rollile soolise võrdõiguslikkuse edendamisel. Uuringu tulemused annavad
seadusandjale vajaliku tagasiside selle kohta, kas soolise
võrdõiguslikkuse seaduses sätestatud põhimõtted on
tööandjate seas üheselt omaks võetud, milliste seaduse
sätete puhul on probleemiks õigusselgus ning millised
Tegevusaruanne: töö- ja sotsiaalvaldkond

sätted vajaksid senisest enam selgitamist.
Töö- ja sotsiaalvaldkonna ja valdkonna poliitikate
monitooringud. 2015. aastal olime aktiivsed ka erinevates võrgustikes, mille eesmärgiks on jälgida töö- ja sotsiaalvaldkonna arenguid:
• Euroopa töötingimuste, töösuhete ja restruktureerimiste monitooringud Euroopa Elu- ja Töötingimuste
Parandamise Fondile. Fond varustab valitsusasutusi,
tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni
sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega. Võrgustikus on
meie ülesandeks jälgida ja süstematiseerida infot
Eesti töövaldkonnas toimuvate arengute kohta kolmes valdkonnas: töötingimused, kollektiivsed töösuhted ning restruktureerimised.

• Euroopa tööhõive poliitika ekspertide võrgustiku
liikmena koostame ülevaateid tööturu arengutest,
uutest poliitikameetmest ning valminud uuringutest, hindame Eesti konkurentsivõime kava „Eesti
2020“ rakendamist ning pakume komisjonile analüütilist tuge riigipõhiste soovituste ettevalmistamisel.

• Euroopa sotsiaalpoliitika ekspertide võrgustiku
Eesti esindajana pakume Euroopa Komisjonile
analüütilist tuge hindamaks sotsiaalpoliitika reformide sisu ja nende sotsiaalmajanduslikku mõju. Töö
tulemusi kasutab Euroopa Komisjon muuhulgas riigipõhiste soovituste ettevalmistamisel Eestile.

• Euroopa soolise võrdõiguslikkuse ekspertide
võrgustiku liikmena pakume nõu ja tuge Euroopa
Komisjonidele sellega, et analüüsime soolise võrdõiguslikkuse meetmeid, reforme ja nende mõjusid
nii Euroopa kui liikmesriigi tasandil.
Töö- ja sotsiaalvaldkonna analüütikud olid aktiivsed ka väljaspool Praxist ja nende tegemised leidsid märkimisväärset
tunnustust. Meie analüütik Kristi Anniste sai doktorikraadi
töö eest, mis analüüsis Eesti taasiseseisvumisjärgset väljarännet ja tagasirännet. Töö- ja sotsiaalvaldkonna programmi
asutaja ja kauaaegne juht Reelika Leetmaa valiti Eesti Töötukassa juhatuse liikmeks, kelle vastutusvaldkondadeks on
tööturu ja -teenuste analüüs ning töötust ennetavate tööturumeetmete arendamine. Võrdsete võimaluste teema
kauaaegne vanemanalüütik Marre Karu asus tööle Euroopa
Soolise Võrdõiguslikkuse Instituuti, et toetada ELi liikmesriikide valitsuste ja ELi institutsioonide (eelkõige Euroopa
Komisjoni) tegevust sooküsimuste ja võrdõiguslikkuse valdkonnas. 2015. aastal anti professor Vello Venseli nimeline
Eesti Majandusteaduse Seltsi teaduspreemia meie analüütikule ja Tartu Ülikooli doktorandile Magnus Piiritsile uurimistöö eest, mis puudutab pensionide põlvkondadevahelist
ebavõrdsust. Meie analüütikud osalesid aktiivselt ka erinevate
valdkondlike organisatsioonide töös. Analüütik Liina Osila
panustas Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsiooni Põhja-Eesti piirkondliku ühenduse juhatuse liikmena sotsiaaltöö ja sotsiaaltöö kultuuri edendamisega Eestis.
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Ülevaade 2015. aasta töödest strateegiliste
fookusteemade lõikes
Fookusteema 1. Maksud ja toetused
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Maksude- ja toetuste
mikrosimulatsioonimudeli
EUROMOD Eesti mudeli ja
sotsiaaleelarve mudeli
edasiarendused (jätkub 2016)

Mõlemat mudelit kasutame sisendina nii mitmetes analüüsiprojektides kui ka avalikes aruteludes kaasarääkimisel. Tulemusena teevad poliitikakujundajad otsuseid tuginedes sotsiaalteaduslike meetoditega valideeritud analüüsi tulemustele. Laiem eesmärk on aidata kaasa sellele, et toetused ja maksud suurendaksid töömotivatsiooni; vähendaksid tulemuslikult vaesust; ning et oleks tagatud sotsiaalkaitse süsteemi sh pensioni-,
ravi- ja töötuskindlustussüsteemi jätkusuutlikkus.
2015. aastal alustasime EUROMODi kaudsete maksude analüüsimoodulite lisamisega, mis võimaldab terviklikumat pilti Eesti leibkondade maksukoormusest. Samuti uuendasime Eesti Haigekassa tulude ja kulude
prognoosimudelit, mida kasutatakse 2016. aastal valitsusele ettepanekute tegemiseks Eesti tervishoiu rahastamise süsteemi kohta.

Sotsiaalpoliitika ekspertide
võrgustik (ESPN, jätkub 2016)

Regulaarsed sotsiaalpoliitika monitooringud ja lühianalüüsid Euroopa Komisjonile eesmärgiga tõsta teadlikkust
ja pakkuda analüütilist tuge Eesti sotsiaalpoliitika mõju hindamiseks. Töö tulemusi kasutab Euroopa Komisjon
muuhulgas riigipõhiste soovituste ettevalmistamisel Eestile. Sarnased monitooringud toimuvad kõigis Euroopa
Liidu riikides, mistõttu on need oluliseks allikaks rahvusvahelise kogemusega tutvumiseks ka Eesti poliitikakujundajatele. 2015. aastal valmisid ülevaated Eesti toimetulekutoetuse süsteemist, töö- ja pereelu ühitamise
meetmetest, pensionisüsteemist ja pika-ajalistele töötutele suunatud toetustest.

Eesti pensionisüsteemi
põlvkondadevahelised efektid
(MOPACT, jätkub 2016)

Töös analüüsiti, milliseks kujuneb tulevikus eakate pensioni suurus, pensionäride ebavõrdsus ja vaesusrisk.
Analüüs näitas, et tulevikus kasvab oluliselt pensionide ebavõrdsus, suures osas tingituna aastakoefitsientide
süsteemist riiklikus pensioniskeemis ehk niinimetatud esimeses sambas. Analüüsi tulemusi kasutatakse muuhulgas muudatusettepanekute tegemisel valitsusele esimese samba pensionivalemite muutmiseks.

Eesti maksukoormuse jaotuse
uuring (jätkub 2016)

Uuringu eesmärk on analüüsida Eesti maksusüsteemi õigluse aspektist vaadates maksukoormuse suhtelist
jaotust erineva tulutasemega isikute vahel. Analüüs ei käsitle maksukoormuse võimalikku mõju tööturu
osapoolte käitumisele, nt tööjõupakkumise või tarbimisotsuste muutumisele, vaid vaatleb üksnes staatilisi
efekte. Projektis analüüsitakse mikrosimulatsioonimudeli EUROMOD abil otseste ja kaudsete maksude
maksukoormuse jaotust erinevate sissetulekuga leibkondade vahel.

Lisaks osalesime riikliku vanaduspensioni jätkusuutlikkuse edendamise juhtrühmas, avaldasime pensionisüsteemi teemalisi artikleid Riigikogutoimetises, Nordea erilehes ning tutvustasime oma analüüse pensionideteemalisel Netspari teaduskonverentsil.

Fookusteema 2. Ligipääs tööturule ja osalemine tööelus
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Uuring vanemaealise tööjõu
potentsiaali rakendamisest
(MOPACT, jätkub 2016).

Töö käigus analüüsitakse ja kogutakse kokku Euroopa riikide parimad praktikad vanemaealiste tööelu pikendamiseks ning tutvustatakse neid poliitikakujundajatele, töötajatele ja tööandjatele. Tulemusena suureneb
kõigi osapoolte teadlikkus ning paraneb võimekus kujundada poliitikalt selliselt, et võimalikult suur osa vanemaealistest jätkaks töötamist.
Seonduvalt panustasime ka Sotsiaalministeeriumi Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015 (jätkub
2016) läbiviimisesse, mis käsitleb aktiivsena vananemist ja selle väljakutseid Eestis.

Kaastöö Euroopa Tööpoliitika
Seirekeskusele (EEPO, jätkub
2016)

Regulaarsed tööpoliitika monitooringud ja lühianalüüsid Euroopa Komisjonile eesmärgiga tõsta teadlikkust ja
pakkuda analüütilist tuge Eesti tööpoliitika mõju hindamiseks. Töö tulemusi kasutab Euroopa Komisjon muuhulgas riigipõhiste soovituste ettevalmistamisel Eestile. Sarnased monitooringud toimuvad kõigis Euroopa
Liidu riikides, mistõttu on need oluliseks allikaks rahvusvahelise kogemusega tutvumiseks ka Eesti poliitikakujundajatele. 2015. aastal käsitleti ühe olulise teemana tööjõu oskusi ja kompetentse ning noortele suunatud tööturumeetmete temaatikat.

Uuring programmi „Täiskasvanute tööalase koolitus“ mõju
hindamiseks ja koolitused

Tulemusena paraneb ametnike võimekus koguda mõju hindamiseks vajalikke andmeid, tellida mõju hindamisi ning andmekogude kvaliteet. Uuringu tulemusena selgub, kuivõrd on programmi raames pakutud koolitused parandanud tööjõu konkurentsivõimet. Järeldused on sisendiks tööjõu konkurentsivõime parandamisele suunatud poliitikakujundamisele.
Uuringu tulemusena leiti, et täiskasvanute tööalased koolitused parandavad inimeste tööalast võimekust.
Projekt aitas kaasa ka hilisemale andmekogumissüsteemi väljatöötamisele, et regulaarselt hinnata Euroopa
Sotsiaalfondidest rahastatavate projektide tulemuslikkust. Projekti raames viidi valitsussektori töötajatele läbi
sissejuhatavad ja edasijõudnute koolitused mõju järelhindamise meetodite kohta.

Uuring „Töövõimekao
hüvitamise süsteem Eestis
ja rahvusvaheline võrdlus“

Töö käigus analüüsisime töövõimetuse ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamise süsteemi Eestis, et
tuua välja kehtiva süsteemi tugevused ja peamised probleemkohad ning teha ettepanekud, milline võiks olla
süsteem ja millised oleksid sellise süsteemi mõju. Analüüsis tehakse ettepanekuid, kuidas ennetada töökatkestusi ning kuidas toetada tööle jäämist ja varajast tööle naasmist töövõimelanguse ajal.

Aasta jooksul tutvustasime oma analüüse avalikkusele ja osalemise avalikus arutelus, sealhulgas programmijuht Reelika Leetmaa tutvustas tööja sotsiaalpoliitika võtmeküsimusi mitmes Vikerraadio päevakommentaaris. Lisaks andsime panuse Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (FRA) 2015.
aasta aastaraamatu koostamisse, kirjeldades arenguid noortele, vanemaealistele ning töövõimekaoga inimestele suunatud Eesti tööpoliitika
meetmete osas.
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Fookusteema 3. Töösuhted ja töötingimused
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Töötingimuste, töösuhete
ja restruktureerimiste
monitooringud Eestis
(Eurofond, jätkub 2016)

Alates 2006. aastast oleme olnud partneriks Eurofondile, vahendades erinevate temaatiliste analüüside kaudu infot
individuaalsete ja kollektiivsete töösuhete kohta Eestis. Eurofondi monitooringute näol on sageli tegu ainulaadsete töödega, kuna tihti uuritakse vähekajastatud teemasid. Näiteks valmisid 2015. aastal lühianalüüsid tööajast ja
tööaja regulatsiooni seostest pika ja kvaliteetse tööeluga, töötasustamise tingimustest ning esinduslikkuse kontseptsioonist riiklikul tasandil ning mitmed sektoritasandi töösuhete ülevaated. Eurofond varustab Euroopa valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega, mis on muuhulgas sisendiks üleeuroopalise poliitika kujundamisel.

Nelja riigi keskvalitsuse
töötajate töösuhete ja
töötingimuste uuring

Projekti käigus viidi läbi Eesti, Tšehhi, Slovakkia ning Rumeenia juhtumiuuringud, mis käsitlevad avaliku halduse,
avaliku teenistuse ja majanduskeskkonna muutusi ja nende mõju individuaalsetele ja kollektiivsetele töösuhetele
ning hõivele, töötasule, koolitusele ja tööajale keskvalitsuses. Tulemusena valmis raport, mis võrdleb neljas riigis
reformide mõju keskvalitsuse töösuhetele ja töötingimustele, ehk tööelu kvaliteedile keskvalitsuses. Töö on sisendiks riikide avaliku sektori teenistujate ja töötajate töösuhete ja töötingimuste poliitika arendamiseks, sealhulgas
personalijuhtimise praktikate arendamiseks.

Lisaks osalesime avalikus arutelus, näiteks osalesime Õiguskantsler seminaril, et arutada riigi, töötajate ja tööandjate esindajatega probleeme,
mis on seotud 21. sajandi töösuhetega, töösuhete vormistamisega ja töötamisel sotsiaalsete garantiidetagamisega. 2015. aastal osalesime ka
Euroopa tasandi võrgustike töös, sealhulgas IR Share ja TURI Network, et jagada informatsiooni töösuhete ja töötingimuste kohta sotsiaalpartneritega ja kolleegidega Euroopas.

Fookusteema 4. Töötervishoid ja -ohutus
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Uuring „Töövõimekao
hüvitamise süsteem Eestis
ja rahvusvaheline võrdlus“

Töö käigus analüüsitakse töövõimetuse ning tööõnnetuste ja kutsehaiguste hüvitamise süsteemi Eestis, et tuua
välja kehtiva süsteemi tugevused ja peamised probleemkohad ning teha ettepanekuid, milline võiks olla süsteem
ja milline oleks selle süsteemi mõju. Analüüsis tehakse ettepanekuid, kuidas majanduslike stiimulitega ennetada
tööst põhjustatud terviseprobleemide tekkimist ning kuidas töökeskkonna ja töötingimuste kohandamisega ennetada töövõimekao süvenemist ja pakkuda töövõimekaoga inimestele sobivat tööd aktiivseks osalemiseks tööelus.

Lisaks osalesime Vastutustundlike Ettevõtete Foorumil, kus rääkisime tööstressi ja töö-elu ühitamise seostest ning tööstressi ja töö-elu ühitamise
konflikti ennetamise ja lahendamise meetmetest töökohal.

Fookusteema 5. Sooline võrdõiguslikkus
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Soolise võrdõiguslikkuse
lõimimine üld- ja kõrgharidusse

Lõime ja viisime Tartu Ülikoolis läbi kaks soolise võrdõiguslikkuse alast ainekursust, mis olid suunatud eelkõige
sotsiaalteaduste ja õpetajakoolituseüliõpilastele. Samuti lõime ja testisime sootundliku õpetamise ja soolise võrdõiguslikkuse teemalise täiendus-koolituskursuse tegevõpetajatele. Loodud kursuseid aitavad tõsta üliõpilaste ja
õpetajate teadlikkust soolise võrdõiguslikkuse osas ja vähendada soostereotüüpseid hoiakuid tulevikus. Kursuseid
pakutakse nii Tartu Ülikoolis kui ka täienduskoolituskursustena ka edaspidi.
Valmis üliõpilaste küsitluse ja intervjuu-uuringu analüüs „Eesti üliõpilaste soolise võrdõiguslikkuse alane teadlikkus,
hoiakud ja kogemused“.
14. oktoobril toimus Tartus mõttehommik „Koolist tööle – uue põlvkonna valikud ja kasutamata võimalused“.
Mõttehommiku eesmärk oli leida lahendusteid, kuidas avardada uue põlvkonna võimalusi eneseteostuseks nii
haridussüsteemis kui ka tööturul. Keskenduti eelkõige sellele, kuidas muuta sooliselt jaotunud erialavalikute tegemist ning teadvustada valikuid suunavaid ja hoiakuid kujundavaid olukordi.
Lisaks projekti tegevustele nõustasid ja koolitasid Praxise spetsialistid soolise võrdõiguslikkuse ja sootundliku
õppe teemadel Tartu Ülikooli haridusuuringute ja õppekavaarenduse keskuse projekti „SooKool“ meeskonda.

Üleeuroopaline soolise
võrdõiguslikkuse ekspertide
võrgustik (ENEGE)

Võrgustiku eesmärgiks oli soolise võrdõiguslikkuse poliitika pidev monitooring ning Euroopa Komisjonile info ja
analüütilise toe pakkumine antud teemaga seoses. Lisaks võrgustiku tavapärasele raporteerimisele andsime 2015.
aastal ülevaate ka Sotsiaalministeeriumis loodavast heaolu arengukavast ning andsime ülevaate Eestis rakendatavatest efektiivsetest naiste vaesusega võitlemise lähenemistest ja tööriistadest, keskendudes peamiselt mitterahalistele ja naiste vaesusega võitlemisele suunatud meetmetele.
Võrgustiku töö tulemusi kasutab Euroopa Komisjon muuhulgas riigipõhiste soovituste ettevalmistamisel Eestile.

Soolise võrdõiguslikkuse
seaduse rakendamisest
tööandjate seas ja indikaatorite väljatöötamine seaduse
mõjude hindamiseks

Uuringu eesmärgiks oli hinnata soolise võrdõiguslikkuse seaduse rakendamist – vaid rakendatava seadusel saab olla
oodatud mõju meeste ja naiste võrdsetele võimalustele tööelus. Uuringu keskendus täpsemalt peamiselt tööandjate õigusteadlikkusele soolisest diskrimineerimisest tööelus ja tööandjate rollist soolist võrdõiguslikkust edendada.
Uuringu tulemused annavad seadusandjale vajaliku tagasiside selle kohta, kas soolise võrdõiguslikkuse seaduses
sätestatud põhimõtted on tööandjate seas üheselt omaks võetud, milliste seaduse sätete puhul on probleemiks
õigusselgus ning millised sätted vajaksid senisest enam selgitamist.

Soolise palgalõhe vähendamiseks uute võimaluste
leidmine koostöös sotsiaalpartneritega finants- ja tervishoiusektoris (jätkub 2016)

Projektis otsitakse koostöös sotsiaalpartneritega lahendusi soolise palgalõhe vähendamiseks kahes – finants- ja
kindlustustegevuse ning tervishoiu sektoris. Projektis osalevad lisaks Eestile veel Saksamaa, Hispaania, Austria,
Belgia ja Horvaatia ning projekti on kaasatud ka Euroopa Ametiühingute Konföderatsioon ETUC. Eestist on
projekti elluviimisesse kaasatud Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei ning koostööd
tehakse nii tööandjate kui ametiühingute esindajatega.

Lisaks koolitasime Siseministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja Sotsiaalministeeriumi poliitikakujundajaid soolõime olemusest, asjakohastest õigusaktidest ja soolõime rakendamisest arengukavades. Tõstatasime ja kajastasime meedias Eesti koolide ja haridussüsteemi soolise võrdõiguslikkuse
probleeme ning soolise palgalõhe temaatikat. Samuti külastasime Agderi Ülikooli Norras, kus tutvustusime soo lõimimisega Norra haridussüsteemi,
jagasime kogemusi ja arutasime koostöövõimalusi.
Tegevusaruanne: töö- ja sotsiaalvaldkond
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VALITSEMINE JA
KODANIKUÜHISKOND
Valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi üldeesmärk on hea valitsemise arendamine nii Eestis kui ka kaugemal. Toetame plussmärgiga ja mõtestatud muutusi, et
meil oleks aktiivne ja hooliv elanikkond, tõhus ja mõjus
riigivalitsemine ning arenenud poliitiline kultuur. Selleks
tõstatame probleeme, loome ja levitame otsustamiseks
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vajalikke teadmisi, osutame rakendusabi, seirame valdkondade muutusi ja hindame poliitika senist elluviimist.
Programmi fookuses on sotsiaalse innovatsiooni ja avalike
teenuste arendamine, vabaühenduste strateegilise mõju
ja tegevusvõimekuse kasvu toetamine; avatud valitsemise
edendamine ning avaliku halduse arendamine.
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Valitsemise ja kodanikuühiskonna olulisemad tööd
2015. aastal oli valitsemise ja kodanikuühiskonna valdkonnas enim projekte, mida võib liigitada sotsiaalse innovatsiooni ja avalike teenuste arendamise suuna alla. Projektide
arv on tegelikult kaudne toimivuse näitaja, sest oleme
paljudes projektides kombineerinud uudseid lahendusi
nö traditsiooniliste teemadega. Püüdleme selle poole, et
kasutada innovaatilisi ideid ja tööriistu kõikide meie
fookusteemade edendamiseks. Sellel teel on 2015. aasta
töödest tähelepanuväärsed nt Gruusia avalike teenuste
arendamine disainijuhtimise abil, ühiskondliku mõju
osakute katsetamine teenuste pakkumisel, e-teenuste
toimivuse hindamine Gruusias. Üleilmsed trendid nõuavad poliitikate ümbermõtlemist ka paljudes sisulistes
poliitikavaldkondades.

Riiklike e-teenuste tulemuslikkuse sõltumatu hindamine Gruusias. Digitaalne suhtlus võib toimuda valitsuse ja kodanike, valitsuse ja ettevõtete, valitsuse ja töötajate ning valitsuse ja valitsusasutuste vahel. Gruusia
on seadnud e-valitsemise oma prioriteetide hulka ning
rakendanud mitmeid projekte, mis valitsuse hinnangul
on saavutanud edu. Praxise abil ellu viidud e-teenuste
sõltumatu hindamine oli siiski esmakordne töö, kus
teadmistepõhiselt hinnati viie Gruusia avaliku e-teenuse kasulikkust ja mõju. Projekti tulemused, sh valminud
hindamismetoodika, aitavad seada Gruusia e-riigi arendamisele selgemad sihiseaded ja konkreetsemad eesmärgid ning nende saavutamist edaspidi ka paremini
hinnata.

Projektidest võib esile tuua vanemaealiste vabatahtlikus
töös osalemise analüüsi, kus mh otsiti ettepanekuid
vanemaealiste kaasamiseks senisest erineval moel.
Samuti personaalmeditsiini pilootprojektis organisatsiooni ülesehituse analüüsimise, kus oli vaja analüüsida
täiesti erilaadilise organisatsiooni asetamist nö traditsioonilisse avaliku halduse institutsionaalsesse keskkonda.

Eelarve visuaali loomine Armeenias. Meieraha.eu
eeskujul loodi koos Armeenia linna Gyumri vabaühendustega eelarve-visuaal, mis aitab teha linna eelarveprotsessi läbipaistvamaks ja kaasavamaks. Meieraha.eu
on riigieelarve veebirakendus, mis võimaldab näha, kui
palju riigil või omavalitsusel ühe aasta jooksul raha kasutada on, mis tuluallikatest eelarve koosneb ja milleks
seda kulutatakse. Armeenias pälvis valminud lahendus
suurt meedia tähelepanu ja Gyumri linna esindajad lubasid eelarveandmete avalikustamisel jätkata projekti mõjul tekkinud koostööd kohaliku mõttekojaga „Compass“.

Ühiskondliku mõju osakud. Koostöös Heateo SA-ga
ja EMSLiga valmistasime ette uudse avalike teenuste
pakkumise mudeli ehk ühiskondliku mõju osakute
(Social Impact Bond ehk SIB) kasutuselevõttu. SIB on investeerimise viis, mille eesmärgiks on eraraha kaasates tõsta
ühiskondlike probleemide lahendamise tulemuslikkust.
Probleemi hakkab lahendama võimekas vabaühendus,
kellel on innovaatiline ja mõjus lähenemine. Kui antud
lahendus toob kokkulepitud aja jooksul paremaid tulemusi kui olemasolev riiklik sekkumine, tasub riik investorile tehtud investeeringu koos intressiga. Praxis analüüsis võimalikke probleemvaldkondi, kus SIB mudelit
rakendada: alaealiste õigusrikkumine, perevägivald
ning laste väärkohtlemine. Analüüsi alusel järeldasime,
et neist valdkondadest on SIB mudeli rakendamiseks
kõige sobilikum alaealiste õigusrikkujate probleemide
lahendamine.

Tegevusaruanne: valitsemine ja kodanikuühiskond

EHDM disainijuhtimise veebipõhise tööriistakasti
testimine ja pilootkoolituse läbiviimine. Teenuste
disainjuhtimine on uuenduslik lähenemine avalike teenuste pakkumises. Disainjuhtimise konsortsium European House of Design Management lõi disainjuhtimise
veebipõhise tööriistakasti, mille eesmärk on toetada avaliku sektori töötajaid kasutajakesksemate poliitikate, teenuste ja lahenduste väljatöötamises. Praxis organiseeris
selle testimise Eestis ning välismaal (Taanis, Itaalias, Suurbritannias) ja korraldas pilootkoolituse. Töö tulemusena
esitati arendajatele ettepanekud platvormi parendamiseks ning edasiarendamiseks. Disainijuhtimise ideede kasutamine ja tööriistade rakendamine sai jätku 2015. aastal
alanud projektis, mille sihiks on Gruusia avalike teenuste
kvaliteedi ja kasutajakesksuse tõstmine.
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Ülevaade 2015. aasta töödest strateegiliste
fookusteemade lõikes
Fookusteema 1: Sotsiaalne innovatsioon ja avalike teenuste arendamine
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

E-osaluskeskkondade
kasutajakogemuse analüüs

Analüüsitöö eesmärgiks oli saada hinnang infosüsteemide EIS ja osale.ee toimivusele ja kasutatavusele ning kirjeldada probleemid ning nende lahendamise viisid, millest lähtuvalt saaks tellija hiljem välja töötada infosüsteemi(de)
arendustööde jaoks tarviliku lähteülesande.

Ühiskondliku mõju osakud:
erainvestorite kaasamine
ühiskondlike probleemide
lahendamisse

Koostöös Heateo SAga ja EMSLiga valmistasime ette uudse avalike teenuste pakkumise mudeli ehk ühiskondliku
mõju osakute (Social Impact Bond ehk SIB) kasutuselevõttu. SIB on investeerimismudel, mille eesmärgiks on eraraha
kaasates tõsta ühiskondlike probleemide lahendamise tulemuslikkust. Praxis aitas leida ja kirjeldada probleemvaldkondi, kus SIB mudelit rakendada.

Riiklike e-teenuste
tulemuslikkuse sõltumatu
hindamine Gruusias

Gruusia on seadnud e-valitsemise oma prioriteetide hulka ning rakendanud mitmeid projekte, mis valitsuse
hinnangul on saavutanud edu. Siiski oli antud töö esmakordne, kus teadmistepõhiselt hinnati viie Gruusia avaliku e-teenuse kasulikkust ja mõju. Seejuures loodi ka e-teenuste tulemuslikkuse hindamise metoodika ja koolitati
Gruusia ametnikke.

E-ligipääsetavuse jälgimise
meetodite uuring

Rahvusvaheline uurimisprojekt keskendus e-ligipääsetavuse meetodite kaardistamisele, hinnati poliitilist ja seadusandlikku olukorda. Koostati raport EL riikides valitseva olukorra kohta, millest Praxis kajastas Eesti praktikaid
ning lähenemisi.

EHDM disainijuhtimise
veebipõhise tööriistakasti
testimine ja pilootkoolituse läbiviimine

Teenuste disainjuhtimine on uuenduslik lähenemine avalike teenuste pakkumises. Disainjuhtimise konsortsium
European House of Design Management lõi disainjuhtimise veebipõhise tööriistakasti, mille eesmärk on toetada avaliku sektori töötajaid kasutajakesksemate poliitikate, teenuste ja lahenduste väljatöötamises. Praxis organiseeris
selle testimise Eestis ning välismaal (Taanis, Itaalias, Suurbritannias) ja korraldas pilootkoolituse. Töö tulemusena
esitati arendajatele ettepanekud platvormi parendamiseks ning edasiarendamiseks.

Gruusia avalike teenuste
kvaliteedi ja kasutajakesksuse tõstmine (jätkub 2016)

Projekti eesmärk on tõsta Gruusia avalike teenuste kvaliteeti läbi teenusedisaini põhimõtete tutvustamise ja juurutamise nii, et avaliku sektori teenused vastaksid paremini lõpp-tarbija ootustele ning vajadustele. Eesmärgi saavutamiseks hinnatakse viit Gruusia avalikku teenust ning tuvastatakse nende teenuste vastavus teenusedisaini/
disainijuhtimise põhimõtetega. Eesmärk on ka, et Gruusia avalikus sektoris tekiks taolist laadi koostöö- ja arenduskogemus, mida on võimalik pärast projekti lõppu laiendada ka teistele teenustele ja valdkondadele.

Eelarve visuaali loomine
Armeenias

Meieraha.ee eeskujul lõime koos Armeenia linna Gyumri vabaühendustega eelarve-visuaali, mis aitab teha linna
eelarveprotsessi läbipaistvamaks ja kaasavamaks.

Fookusteema 2: Vabaühenduste võimekus ja mõju
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Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Ukraina suurima kogukondade ühenduse
arendamise toetamine

Suvel korraldasime Ukraina kogukondade ühenduse (Association for Community Self-organization Assistance) juhi hr
Andrei Krupniku õppevisiidi Eestisse ja osalesime oktoobris ettekannetega konverentsil “Kogukonnad Ukrainas”
(http://samoorg.com.ua/blog/2015/10/12/yak-zaluchiti-gromadskist-do-reformi-ta-ne-tilki-obgovorili-na-hvseukrayinskiy-konferentsiyi/). Ettekanded Eesti kogukondade arengutest avaldati ka artiklitena konverentsi kogumikus. Rauno Vinni valiti aastakoosolekul ühenduse strateegia nõukotta.

Vabaühenduste
rahastamise koolitused

Üheks olulisemaks Eesti vabaühenduste arengutakistuseks on avaliku sektori (ministeeriumid, riigi SAd, KOVid) rahastamispraktikad, mis soosivad ühenduste projektipõhist ja ei võimalda arendustegevusi. Oleme jätkanud rahastamise koolitusi ametnikele ja vabaühendustele, et vabaühenduste rahastamine avaliku sektori eelarvest oleks läbipaistvam ja mõjusam ning võimaldaks mitmepoolset kasu. Koolituste sisu põhineb eelnevalt loodud Ühenduste
rahastamise juhendmaterjalil.

Moldova kodanikuühenduste
eestkostesuutlikkuse
edendamine

Koolitusprogramm keskendus sellele, kuidas kavandada eestkoste tegevusi, kuidas planeerida mõju ning arendada koostöösuhteid. Projekti tulemusena koostasid projektis osalenud Moldova ühendused eestkosteplaanid,
õppisid neid ellu viima ja tulemusi hindama. Ühenduste mõju kasvatamisele aitas kaasa koolitusprogrammi
kaasatud ühenduste koostöö- ja suhtevõrgustike teke.

Vabaühenduste tulevikuseirealased koolitused
koos nõustamisega

Koolitusprogramm töötati välja varasemalt loodud tulevikugrupi raportite sisu põhjal. Kasu seisneb selles, et
vabaühendused on teadlikumad olulistest makrotrendidest, mis nende tegevuskeskkonda mõjutavad. Samuti
said osalejad tööriistad väliskeskkonna mõju analüüsimiseks ning oma tegevuse kohandamiseks. Projekt pakkus
võimaluse muuta üldine makrotrende puudutav taustateadmine praktiliseks juhtimisalaseks teabeks.

Tegevusaruanne: valitsemine ja kodanikuühiskond
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Fookusteema 3: Kaasamine, osalusdemokraatia ja avatud valitsemine
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

MoPActi (WP 5 raames)
vanemaealiste vabatahtlikus töös osalemise analüüs
Eestis

Töö tulemusel tekkis ülevaade Eesti vanemaealiste vabatahtlikus töös osalemise üldisest olukorrast, konkreetsemalt keskenduti vanemaealiste vabatahtlikus töös osalemise eeldustele, takistustele ja seda soodustavatele teguritele koos poliitikasoovitustega, kuidas valdkonda arengut edaspidi soodustada. Töö oli sisendiks MoPActi uurimistööd vedavale meeskonnale, mis koostab aruande ja poliitikasoovitused Euroopa Komisjonile. Töö põhjal
anti ka sisend Sotsiaalministeeriumi poolt kujundatava Heaolu arengukava koostamisse.

Tantsupeo ja rahvatantsu
tunnuste määratlemine
(jätkub 2016)

Praxis kaasab Eesti tantsupeoprotsessiga seotud võtmeisikuid ja rahvatantsijaid, et välja selgitada tantsupeo- ja
rahvatantsutraditsiooni olulisemad tunnused. Intervjuude, küsitluse ja aruteluseminaride järel kokku lepitavate
tunnuste abil on võimalik valdkonda arendada nii, et kaitstud oleks selle traditsiooni olulisim osa ning et huvi ja
võimalused oleksid sellega inimestel tegelda ka tulevikus.

Freedom House’i iga-aastase
Nations in Transit uuringu
Eesti osa koostamine

Freedom House metoodika alusel ja koostöös rahvusvaheliste ekspertidega määrati Eesti demokraatia ja riigivalitsemise arengutase teiste post-kommunistlike siirderiikide seas. Raportit kasutavad poliitikakujundajad, uurijad, ajakirjanikud jt, kellel on tarvis mõista eri riikide arenguvajadusi ja väljakutseid.

Kaasamise koolitused ja
nõustamine

Aasta vältel pakkusime koolitust ja nõustamist kombineerides kaasamisprotsesside arendamise tuge nii ministeeriumidele kui ka vabaühendustele. Näiteks nõustas Praxis Eesti Tööandjate Liidu tegevust strateegial põhinevate seisukohtade kujundamisel, poliitikapaberi ja tegevuskava koostamisel ning liikmete kaasamisel strateegia
rakendusdokumentide loomisse.

Fookusteema 4: Ühtne ja tõhus valitsemiskorraldus
Mida tegime 2015?

Mis kasu sellest on? Meie töö mõju / oodatav mõju

Valdkonna arengukavade
mõjude hindamise
süsteemi analüüs

Projektis analüüsiti mõjude hindamise vajalikkust, ulatust ja põhjalikkust arengukavade koostamise protsessi eri
etappides. Projekti tulemusena tehti mitmeid ettepanekud mõjude hindamise metoodika täiendamiseks: senisest
enam tuleb rõhutada mõjude hindamise kriitilisi edutegureid – probleemide ja eesmärkide konkreetsust ning
seda, et strateegiline planeerimine, kaasamine ja mõjude hindamine on terviklik protsess, mille heatasemeliseks
korraldamiseks tuleb piisavalt aega jm ressursse planeerida.

Riigireformi teemapaberi
koostamine valimiste
jälgimise projektis
(jätkub 2016)

Praxis panustas märkimisväärselt energiat valimisdebati kvaliteedi tõstmiseks ka riigivalitsemise vallas. Praxis
koordineeris riigireformi ekspertrühma tegevust, mis koostas riigivalitsemise vallas nägemuse riigireformi võimalikest sihtidest ja komponentidest ja analüüsis selle alusel parteide valmislubadusi. Sellele tööle on rajatud uus
riigireformi arenemist toetav projekt – Riigireformi radar – mille kontseptsioon 2015. aasta teisel poolel loodi.

Riigivalitsemise trendide ja
personaalmeditsiini pilootprojekti juhtimismudeli
analüüs

Koostasime personaalmeditsiini pilootprojekti (PMP) juhtimise korralduse, ettevõtlusalase koostöö ning hindamismetoodika arendusuuringu aruandes (mida Praxis tegi Sotsiaalministeeriumi tellimisel koostöös ASiga Tartu
Biotehnoloogia Park) peatüki riigivalitsemise trendidest ja selle võimalikest mõjudest PMP organisatsioonile.

Valitsemise ja kodanikuühiskonna programmi (VKP) töötajad osalesid aktiivselt nn horisontaalsetes projektides.
Rohkesti oli koostööprojekte Praxise Akadeemiaga. Kogu
VKP meeskond koolitas aastal 2015 üsna intensiivselt, sh
Gruusias, Moldovas, Armeenias. Peame oma teadmiste

Tegevusaruanne: valitsemine ja kodanikuühiskond

jagamist ametnike ja vabaühenduste esindajatega nii
meil kui mujal oluliseks, sest koolitamise mõju võib teinekord olla isegi vahetum kui uurimistegevus ja aruannete
kirjutamine.
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PRAXIS ORGANISATSIOONINA
ORGANISATSIOONI STRATEEGIAPROTSESS JA ARENDUSTÖÖ
2015. aastal jätkus Praxise kui organisatsiooni arendustöö. Kui 2014. a. märksõnaks oli uue strateegia heakskiit-
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mine, siis 2015. aastal töötasime mitme olulise arendusprojektiga, et strateegias kokkulepitut ellu viia.
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Tähtsaks algatuseks organisatsiooni arengus võib pidada
organsitsiooni strateegiat toetava rahastamisstrateegia
väljatöötamise alustamist. Rahastamisstrateegia eesmärgiks on mitmekesistada Praxise rahastamismudelit eri
tüüpi rahastuse kaasamise kaudu, suurendada rahastamise
stabiilsust ja jätkusuutlikkust. Rahastamisstrateegia ettevalmistamiseks taotleti toetust Kodanikuühenduste
Sihtkapitalilt. Projektijuht Rauno Vinni ja rahastamisstrateegia koostamise eest vastutav juhatuse liige Katrin Pihor
täiendasid oma teadmisi mõttekodade rahastamismudelitest rahvusvahelisel veebikursusel. Rahastamisstrateegia
arendamine jätkub 2016. a.
Jätkus mitmete sisemiste tööprotsesside korrastamine.
Uuendati Praxise projektijuhtimise juhend ning töökorralduse reeglid, jätkati raamatupidamisprogrammi arendamist.
Ühtlasi alustati Praxise visuaalse identiteedi uuendamisega,
millega loodame lõpule jõuda 2016. aasta esimeses pooles.

Tegevusaruanne: Praxis organisatsioonina

Praxise eduteguriks ning väärtuseks on programmidevaheline koostöö ja sünergia. Selle soosimiseks oleme järjepanu kujundanud eeldusi ühisloomeks ning koostööks
eri valdkonna ekspertidega nii Praxise sees kui väljastpoolt. 2015. aastal tegid meile kaastööd 41 lepingulist
partnerit, meie meeskond juhendas 32 praktikanti.
Samuti oleme pidevalt Praxise mõjuloogikat edasi arendanud, et oma tegevusi paremini fookuses hoida ja mõju
saavutada. Järjest enam oleme muutunud think- and-do
tank’ks ehk mõttekojaks, kes mitte üksnes ei loo teadmisi,
vaid aitab ka nende teadmiste abil muutusi ellu kutsuda.
Seetõttu panustame lisaks analüütilistele töödele ja ideede
väljapakkumisele oma kompetentsivaldkondades ka
sisukasse ja osalust suurendavasse ühiskondlikku arutellu
ning pakume omapoolset tuge nõuannete, lahenduste
katsetamise ning koolituste abil. Seda on põhjalikumalt
avatud tegevusaruande peatükis 2.
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JUHTIMINE JA MEESKOND
2015. aastal Praxise nõukogu koosseisus muutusi ei olnud
ja nõukogu liikmetena jätkasid Triinu Tombak (esimees),
Daniel Vaarik, Ene-Margit Tiit, Kadi Lambot, Karsten Michael
Staehr ja Sten Tamkivi. Meie nõukogu liikmete panus nõukogu töösse on vabatahtlik, st ei ole tasustatud.
Juhatuses toimusid aga 2015. aastal mitmed olulised
muudatused. Septembrist lahkus Praxisest pikaaegne
töötaja ja juhatuse liige Reelika Leetmaa, kes asus tööle
Töötukasse juhatuses. Praxise nõukogu 9. septembri
2015 otsusega valiti majanduspoliitika programmijuht
Katrin Pihor juhatuse uueks liikmeks. Oktoobrist suundus
senine juhatuse esimees Annika Uudelepp lapsehoolduspuhkusele ja sellega seoses lahkus juhatusest. Juhatuses jätkab varasemast Laura Kirss.
Nõukogu moodustas uue juhatuse esimehe leidmiseks
valikukomisjoni, kes esitas nõukogule uueks esimehe
kandidaadiks Euroopa Kontrollikoja Eesti liikme Kersti Kaljulaiu. Nõukogu tegigi Kersti Kaljulaiule ettepaneku asuda tööle Praxise juhatuse esimehena kevadest 2016.
Kersti Kaljulaid võttis ettepaneku vastu tingimusel, et
Eesti leiab Kontrollikotta uue esindaja ning Kontrollikoda
annab talle loa Praxisesse ametisse asumiseks. 2015.
aasta kevade seisuga ei olnud Eesti oma uut esindajat
Kontrollikotta veel nimetanud.
Praxise juhtimises täidavad väga olulist rolli programmijuhid, kes juhivad ja arendavad programmide sisulist
tööd ja juhivad programmide meeskondi igapäevaselt.
2015. aastal toimusid programmijuhtimises järgmised
muutused. Seoses Reelika Leetmaa Praxisest lahkumisega
hakkas töö- ja sotsiaalpoliitika programmijuhi kohuseid

täitma Märt Masso. Septembris naasis lapsehoolduspuhkuselt Katrin Pihor, kes võttis majanduspoliitika
programmi juhtimise üle seniselt kohusetäitjalt Helena
Rozeikilt. Tervisepoliitika programmijuhi kohusetäitja
ülesanded lõppesid Priit Kruusil, kes edaspidi soovib
pühenduda tervisevaldkonna innovatsioonile uute teenuste
väljatöötamise kaudu. Uueks programmijuhiks valitud
tervisepoliitika ekspert Ülla-Karin Nurm alustab programmijuhi ametis 2016. aasta suvel. Seoses Laura Kirsi lapsehoolduspuhkusele siirdumisega võttis hariduspoliitika
programmijuhi kohusetäitja ülesanded üle Hanna-Stella
Haaristo.
Programmijuhtidena jätkasid tööd Rauno Vinni (valitsemise ja kodanikuühiskond) ja Praxise Akadeemia juht Kaido
Paabusk.
Samuti jätkasid tööd kommunikatsioonijuht Eneli Mikko,
büroojuht Irina Putškova ning sekretär Ave Jalakas.
2015. aasta detsembris töötas Praxises töölepinguga
kokku 34 inimest (2014.a samal ajal 35). Kuna Praxise töötajad on tublid lapsevanemad (lapsehoolduspuhkusel viibis
4 töötajat) ja mitmed analüütikud töötasid seoses kraadiõpingute või erialase teadustööga osalise koormusega,
püsis töötajate arv täiskohale taandatuna sarnane nagu
viimastel aastatel ehk 26 inimest (2014=25; 2013=25).
Töötajate arvu olulist muutust me lähiaastatel ei plaani.
Organisatsiooni tööjõukuludest annab ülevaate käesoleva
aruande lisa 11. Kokku olid Praxise tööjõukulud 2015. aastal
858 333 eurot (2014. aastal 793 948 eurot), sealhulgas juhatuse liikmete tasud 85 224 eurot (2014. aastal 83 410 eurot).

Meeskonna arendamine
2015. aastal otsustasime, et soovime arendada oma
meeskonna loova kirjutamise oskusi, et meie aruanded
ja muud töö tulemused oleksid jätkuvalt hästi loetavad
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ning lugejat kõnetavad. Selleks kutsusime meid koolitama Meelike Saarna, kelle abil suveseminaril loovat kirjutamist erinevate tehnikate abil meeleolukalt harjutasime.

PRAXIS 2015

Praxis tähistas 15. tegevusaastat
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Juhatus

Annika Uudelepp
Juhatuse esimees

Katrin Pihor
Juhatuse liige,
programmijuht

Laura Kirss
Juhatuse liige,
programmijuht

Reelika Leetmaa
Juhatuse liige,
programmijuht

Anne Jürgenson
Analüütik

Helena Rozeik
Analüütik,
programmijuhi kt

Katrin Pihor
Programmijuht

Mari Rell
Analüütik

Miko Kupts
Nooremanalüütik

Silja Kralik
Analüütik

Valentina Batueva
Nooremanalüütik

Kristi Anniste
Analüütik

Majandus

Töö- ja sotsiaalvaldkond
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Andres Võrk
Vanemanalüütik

Helen Biin
Analüütik

Ingel Kadarik
Assistent

Kirsti Nurmela
Analüütik

Liina Osila
Analüütik

Magnus Piirits
Nooremanalüütik

Marre Karu
Vanemanalüütik

Märt Masso
Vanemanalüütik,
programmijuhi kt

Tegevusaruanne: Praxis organisatsioonina
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Valitsemine ja kodanikuühiskond

Annika Uudelepp
Ekspert

Hille Hinsberg
Ekspert

Jane Matt
Analüütik

Rauno Vinni
Programmijuht

Eve Mägi
Analüütik

Hanna-Stella Haaristo
Analüütik,
programmijuhi kt

Kersti Kõiv
Analüütik

Laura Kirss
Programmijuht

Laura Aaben
Analüütik

Priit Kruus
Analüütik,
programmijuhi kt

Reelika Ermel
Projektijuht

Riina Sikkut
Analüütik

Eneli Mikko
Kommunikatsioonijuht

Irina Putškova
Büroojuht

Haridus

Cenely Leppik
Nooremanalüütik

Tervis

Gerli Paat-Ahi
Analüütik

Kontor

Vootele Veldre
Analüütik

Ave Jalakas
Sekretär

Praxise Akadeemia

Anne Randväli
Koolitusjuht

Kaido Paabusk
Praxise Akadeemia juht
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Nõukogu
Triinu Tombak
Nõukogu esimees

Kadi Lambot
Nõukogu liige

Daniel Vaarik
Nõukogu liige

Karsten Michael Staehr
Nõukogu liige

Ene-Margit Tiit
Nõukogu liige

Sten Tamkivi
Nõukogu liige
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KOMMUNIKATSIOONITÖÖ JA
VÕRGUSTIKUD
Teadmiste levitamine
Mõttekoja strateegiliste sihtide saavutamiseks jätkasime
aktiivselt eri sihtrühmadele suunatud kommunikatsioonitegevusi. Töötame järjepidevalt selles suunas,
et meie tööd, eksperthinnangud ja soovitused oleks nii
poliitikakujundajatele, partneritele kui ka laiemale avalikkusele kättesaadavad, mõistetavad ja kasutatavad.
Võtame sageli ühiskondlikel teemadel sõna meedias,
toome kokku osapooli, et arutleda ühiskonnas olulistel
teemadel ning sisustame debatte teadmistepõhise infoga.
2015. aasta üheks märksõnaks võib kindlasti pidada tihendatud koostööd meediaorganisatsioonidega. Mitme algatuse raames toetasid mõttekoja analüütikud ajakirjanikke
sisuka debati algatamisel. Näiteks olime valimiste eel olu-
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line partner ajakirjanikele sisuka avaliku debati kaaskorraldamisel. Koostasime taustapabereid, hindasime
erakondade valimislubadusi ja korraldasime loodud
teadmistele tuginedes ajakirjanike infotunde.
Mõttekoja analüütikud jagasid ekspertteavet ja hinnanguid oma kompetentsivaldkondades nii arvamuslugude,
kommentaaride kui ka raadiointervjuude vahendusel ja
teledebattides osalemisel. Ühtekokku oli Praxist aasta
jooksul meedias viidatud, tsiteeritud ja kajastatud üle
1200 korra. Mõtteavaldused ilmusid üleriigilise levikuga
meediakanalites, aga ka piirkondlikes, erialaväljaannetes
ja sotsiaalmeedias. Kõik meie analüüsitööd on tasuta
kättesaadavad: www.praxis.ee/meietood.

Tegevusaruanne: kommunikatsioonitöö ja võrgustikud
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Meie meedias
•
•
•
•

Praxise kommunikatsioonikanalid

koostöö kõigi peamiste meediakanalitega
kokku üle 1200 kajastuse
kaastööd eriala- ja teadusväljaannetele
20 Vikerraadio nädala kommentaari

Vikerraadio
Raadio Kuku
err.ee
ETV
Eesti Päevaleht
Pressiteated (PM)
Postimees
pealinn.ee
delfi.ee
rus.err.ee
rus.postimees.ee
ohtuleht
epl.delfi.ee
Raadio2
Koit
Star FM
postimees.ee
arvamus.postimees.ee
stolitsa.ee
opleht.ee
mu.ee
Raadio Uuno
Maaleht
news.postimees.ee
valimised.err.ee
maaleht.ee
rus.delfi.ee
Õpetajate Leht
arileht.delfi.ee
Äripäev

Üritused
Sotsiaalmeedia

Visualiseerimine

Nõuandvad
kogud

Uudiskiri

Võrgustikud

Veebikeskkond

Eriala
väljaanded

Ajaveeb
Meedia
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Valik avalikkuses tõstatatud teemasid
Kuidas
kasvatada riigi
tulu?

Populism
erakondade
valimislubadustes

Mitmekesisus
Eesti ettevõtete
juhtimises

Kasvanud on inimeste hulk, kellele
jagame loodud teadmisi ja keda
kaasame eri valdkondadest ühiste
eesmärkide saavutamiseks.
Meie igakuise uudiskirjaga liitub igal aastal
300 inimest, olles jõudnud koguarvuna
2500 inimeseni
Veebilehekülje külastajate arv on tõusnud
enam kui poole võrra – 20 000 unikaalse
külastaja asemel 2014. aastal on külastajaid
nüüd 44 000 ringis
Jõudmaks suurema hulga sihtrühma
liikmeteni, oleme viimastel aastatel
suurendanud oma ulatust sotsiaalmeedia
kanalites.
Kuulume 16 rahvusvahelisse võrgustikku ja
töötame igapäevaselt koos välisekspertidega. Jagame teadmisi eri teemadel üle
Euroopa. Veebilehekülge on loetud
väljaspool Eestit näiteks Gruusias, SuurBritannias, Belgias, Soomes, Saksamaal,
Hollandis, Rootsis, aga ka Brasiilias

Tegevusaruanne: kommunikatsioonitöö ja võrgustikud

Eurotoetuste
Vanemaealiste
mõju
potentsiaali
regionaalarengule kasutamisele töö- ja
ühiskonnaelus

Lahendusteed
töökäte
vähenemisega
seotud trendile

Rahvusvahelised võrgustikud, kuhu
kuulume ja kus teadmisi vahendame
•
•
•
•

PASOS, Policy Association for an Open Society
NEPC, Network of Education Policy Centers
ESTO, European Science and Technology Observatory
ERAWATCH, EU’s innovation and research
policy Network

• ENSR, European Network for Social and
•
•
•
•
•
•
•
•

Economic Research
EEPO, European Employment Policy Observatory
EurWork, European Observatory of Working Life
EMCC, European Monitoring Centre on Change
ENEGE, European Network of Experts on
Gender Equality
IRShare, Industrial Relations Share
ESPN, European Social Policy Network
International Network for Health Policy and Reform,
Bertelsmann Stiftung
ISTR, International Societ y for Third-Sec tor Research
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Nõuandvad kogud
Oma põhitöö kõrvalt kuuluvad mitmed Praxise töötajad
erinevatesse nõuandvatesse kogudesse, pakkudes seeläbi
analüütilist tuge avaliku sektori organisatsioonide juures.
Näiteks nõustab Andres Võrk Eesti Panga eelarvenõukogu,
mille eesmärk on jälgida eelarvepoliitika vastavust Eesti
ja Euroopa Liidu eelarvereeglitele. Samuti jätkab ta Teaduste
Akadeemia juures tegutseva Arstiteaduse ja Tervishoiu
Strateegia Alalise Komisjoni liikmena. Hille on Avatud
Valitsemise Partnerluse sõltumatu hindaja ning valiti äsja
AVP hindamisorganisatsiooni rahvusvahelise nõustava
kogu eksperdiks. Tema ülesanne on teha kvaliteedikon-

trolli 65 riigi koostatud aruannete üle. Ühtlasi on ta EKAKi
(Eesti kodanikuühiskonna arengu kontseptsiooni) ühiskomisjoni liige. Annika Uudelepp on jätkuvalt Avatud
Valitsemise Partnerluse koordineeriva kogu liige. Samuti
osaleb ta valitsusvälise eksperdina Riigikantselei juures
tegutsevas haldusvõimekuse komisjonis, peaministri poolt
juhitavas E-Eesti nõukojas ja Justiitsministri õigusloome
nõukojas. Katrin Pihor nimetati Riigihalduse ministri juures
tegutseva haldusreformi kavandamist nõustava ekspertkogu liikmeks. Magnus Piirits on riikliku vanaduspensioni
jätkusuutlikkuse edendamise projektimeeskonna liige.

Erialane koostöö
Praxis kuulub paljudesse erialastesse võrgustikesse, mis
aitab edendada nii Eesti-sisest kui ka rahvusvahelist
koostööd, tuua organisatsiooni uut teadmist kui ka jagada
oma teadmisi. Järgnevalt on esitatud ülevaatlik nimekiri
erialastest rahvusvahelistest võrgustikest ja/või organisatsioonidest, millega mõttekeskus oli 2015. aastal seotud.
Samuti jätkasime tegutsemist Eesti Hindamise Ühingus
ESTES. ESTES loodi 2010. aasta lõpus Praxise, Technopolis
Group’i ja CPD OÜ algatusel. Ühingu eesmärk on toetada
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hindamise valdkonnas tegutsevate või vastavaid kompetentse evivate organisatsioonide ja inimeste koostööd.
Algatajad soovivad soodustada teadmiste- ja kaasamispõhise poliitika ja strateegiate kujundamist ja arengut Eestis.
Eesmärk on tõsta Eestis läbiviidavate hindamiste professionaalset ja eetilist taset ning hindamisalast teadlikkust
ja kultuuri. 2015. aastal toimus ESTESe juhtimisel rahvusvaheline seminar poliitikavaldkondade regionaalse mõju
hindamisest, alustati ESTES visuaalse identiteedi kujundamise ja veebilehe arendusega.

Tegevusaruanne: rahastamine
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RAHASTAMINE
Peame oluliseks rahastamisallikate mitmekesisust, läbipaistvust ja seda, et meie tegevuse rahastajate taust on
teada. Praxis on isemajandav organisatsioon ja ei saa alates
2008. aastast üheltki rahastajalt institutsionaalset tegevustoetust. Seetõttu otsime ise oma tegevuste finantseerimiseks rahastamisallikaid, taotledes toetusi kodanikeühendustele mõeldud fondidest nii Eestis kui Euroopas,
konkureerides nii Eesti riigiasutuste kui Euroopa Komisjoni
institutsioonide riigihangetel, osaledes Euroopa Komisjoni
teadus- ja arendustegevuse uurimisprojektide konkurssidel
ning kogudes annetusi Eesti ettevõtetelt ja eraisikutelt.
2015. aastal kasvas tegevuste maht 11% võrreldes 2014.
aastaga. Põhitegevuse tulud olid 2015. aastal 1 311 151 eurot
(2014. a. 1 178 285 eurot). Vaatamata kiirele tulude kasvule
kujunes 2015. majandusaasta tulemiks -2 045 eurot
(2014. a 9 091 eurot), mille tulemusena vähenes akumuleeritud tulem 2015. a. lõpu seisuga ja oli 81 598 eurot.
2015. a. negatiivne tulem oli ennekõike seotud sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsese kulu kasvuga,
mis on 2014. a võrreldes tõusnud 28%. Paljude sedalaadi
projektide puhul ei kata toetuse summa organisatsiooni
üldkulusid töömahuga proportsionaalselt, mistõttu organisatsiooni tulemuslikkus väheneb.

2015. aasta tulu jaotus tululiikide lõikes

2015. aastal moodustas suurima osa Praxise tuludest
mõttekoja põhikirjaliste eesmärkide täitmisega seotud
tulu. Veidi üle poole tuludest moodustub teenuste müügist, näiteks erinevad koolitused ja nõustamine ning turukonkurentsis võidetud analüüsi- ja arendustööd. Teine
tuluallikas on projektitoetused, mida oleme erinevatest
vabaühendustele ja analüüsiasutustele mõeldud fondidest ise taotlenud (suurimad rahastajad on siinkohal näiteks Euroopa Komisjon, Norra ja EMP finantsmehhanism).
Ka sel aastal saime annetusi Eesti ettevõtjatelt Praxise missiooni toetamiseks. Allpool on illustreeritud, kuidas 2015. a.
tulu jagunes tululiikide lõikes.
Suurim programm oli töö- ja sotsiaalpoliitika (34% tulust),
järgnes Praxise Akadeemia (21% tulust), majanduspoliitika,
hariduse, valitsemise ja kodanikuühiskonna programm on
võrdelt 11-13% ringis, tervisepoliitika programm 8% tulust.
Praxis maksumaksjana panustas riigieelarve tuludesse
2015. aastal kokku 416 965 eurot (2014. a. 407 516) – sh tööjõumaksudena ca 343 tuhat ja käibemaksuna ca 74 tuhat
eurot. See oli 32% meie 2014. a. tuludest (2013. a. 34,5%).

Põhilised majandusnäitajad 2010-2015

15%

44%
27%

Aasta

Aruandeaasta
tulem

Käive

Akumuleeritud tulem

2010

22 982

770 457

51 418

2011

-21 678

930 552

29 740

2012

109

1 057 166

29 849

2013

49 690

1 292 575

74539

2014

9 091

1 178 285

83 630

2015

-2045

1 311 151

81 598

14%

Välismaised annetused ja toetused
Kohalikud annetused ja toetused
Välismaine ettevõtlusest saadud tulu
Kohalik ettevõtlusest saadud tulu

Tegevusaruanne: rahastamine

43

PRAXIS 2015

FINANTSARUANNE

5DDPDWXSLGDPLVHDDVWDDUXDQQH
%LODQVV
HXURGHV





/LVDQU

5DKD

 

 



1}XGHGMDHWWHPDNVHG

 

 



.RNNXNlLEHYDUD

 

 

0DWHULDDOQHS}KLYDUD



 

.RNNXS}KLYDUD



 

 

 

 

 



 

 



9DUDG
.lLEHYDUD

3}KLYDUD

.RNNXYDUDG



.RKXVWXVHGMDQHWRYDUD
.RKXVWXVHG
/KLDMDOLVHGNRKXVWXVHG
9}ODGMDHWWHPDNVHG
6LKWRWVWDUEHOLVHGWDVXGDQQHWXVHGWRHWXVHG
.RNNXOKLDMDOLVHGNRKXVWXVHG

 

 

 

 





(HOPLVWHSHULRRGLGHDNXPXOHHULWXGWXOHP

 

 

$UXDQGHDDVWDWXOHP

 

 

.RNNXQHWRYDUD

 

 

 

 

.RNNXNRKXVWXVHG
1HWRYDUD
6LKWNDSLWDO2VDNDSLWDOQLPLYllUWXVHV

.RNNXNRKXVWXVHGMDQHWRYDUD

44

2015. a. majandusaasta aruanne

PRAXIS 2015

7XOHPLDUXDQQH
HXURGHV





/LVDQU

$QQHWXVHGMDWRHWXVHG

 

 



7XOXHWWHY}WOXVHVW

 

 



 

 

  

  

 

 





0LWPHVXJXVHGWHJHYXVNXOXG

 

 



7||M}XNXOXG

 

 



 

 







  

  

 

 





 

 

7XOXG

0XXGWXOXG
.RNNXWXOXG
.XOXG
6LKWRWVWDUEHOLVHOWILQDQWVHHULWXGSURMHNWLGHRWVHVHGNXOXG
-DJDWXGDQQHWXVHGMDWRHWXVHG

3}KLYDUDNXOXPMDYllUWXVHODQJXV
0XXGNXOXG
.RNNXNXOXG
3}KLWHJHYXVHWXOHP
0XXGILQDQWVWXOXGMDNXOXG
$UXDQGHDDVWDWXOHP

2015. a. majandusaasta aruanne



45

PRAXIS 2015

5DKDYRRJXGHDUXDQQH
HXURGHV





 

 

3}KLYDUDNXOXPMDYllUWXVHODQJXV

 

 

.RNNXNRUULJHHULPLVHG

 

 

3}KLWHJHYXVHJDVHRWXGQ}XHWHMDHWWHPDNVHWHPXXWXV

 

 

3}KLWHJHYXVHJDVHRWXGNRKXVWXVWHMDHWWHPDNVHWHPXXWXV

 

 

.RNNXUDKDYRRGS}KLWHJHYXVHVW

 

 

/DHNXQXGLQWUHVVLG





.RNNXUDKDYRRGLQYHVWHHULPLVWHJHYXVHVW





0DNVWXGLQWUHVVLG





.RNNXUDKDYRRGILQDQWVHHULPLVWHJHYXVHVW





 

 

 

 

 

 





 

 

/LVDQU

5DKDYRRGS}KLWHJHYXVHVW
3}KLWHJHYXVHWXOHP
.RUULJHHULPLVHG


5DKDYRRGLQYHVWHHULPLVWHJHYXVHVW

5DKDYRRGILQDQWVHHULPLVWHJHYXVHVW

.RNNXUDKDYRRG
5DKDMDUDKDHNYLYDOHQGLGSHULRRGLDOJXVHV
5DKDMDUDKDHNYLYDOHQWLGHPXXWXV
9DOXXWDNXUVVLGHPXXWXVWHP}MX
5DKDMDUDKDHNYLYDOHQGLGSHULRRGLO}SXV

46





2015. a. majandusaasta aruanne

PRAXIS 2015

1HWRYDUDPXXWXVWHDUXDQQH
HXURGHV

.RNNXQHWRYDUD
6LKWNDSLWDO2VDNDSLWDO
QLPLYllUWXVHV

$UXDQGHDDVWDWXOHP

$UXDQGHDDVWDWXOHP


2015. a. majandusaasta aruanne

$NXPXOHHULWXGWXOHP



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

47

PRAXIS 2015

5DDPDWXSLGDPLVHDDVWDDUXDQGHOLVDG
/LVD$UYHVWXVS}KLP}WWHG

hOGLQHLQIRUPDWVLRRQ
6LKWDVXWXV 3ROLLWLNDXXULQJXWH.HVNXV 35$;,6 DDVWDUDDPDWXSLGDPLVH DDVWDDUXDQQHRQ NRRVWDWXGNRRVN}ODV (HVWL9DEDULLJL KHD
UDDPDWXSLGDPLVH WDYDJD+HD UDDPDWXSLGDPLVHWDYD S}KLQ}XGHGRQ NHKWHVWDWXG(HVWL 9DEDULLJLUDDPDWXSLGDPLVH VHDGXVHVPLGD WlLHQGDYDG
5DDPDWXSLGDPLVH 7RLPNRQQDSRROW YlOMDDQWXG MXKHQGLG
5DDPDWXSLGDPLVH DDVWDDUXDQGHNRRVWDPLVHO RQOlKWXWXG VRHWXVPDNVXPXVHSULQWVLLELVW YlOMDDUYDWXG MXKWXGHOPLGD RQNLUMHOGDWXG DOOMlUJQHYDWHV
DUYHVWXVS}KLP}WHWHV
6LKWDVXWXVH WXOXGHNXOXGHDUXDQQH RQNRRVWDWXG OlKWXGHV57- Q}XHWHVW
0DMDQGXVDDVWD DOJDV MDO}SSHV PDMDQGXVDDVWD SLNNXVHNVROL NXXG
5DKDYRRJXGH DUXDQQHRQ NRRVWDWXGNDXGVHO PHHWRGLO
5DDPDWXSLGDPLVHDDVWDDUXDQQH RQNRRVWDWXG HXURGHV

5DKD
5DKD MDVHOOH HNYLYDOHQWLGHQDNDMDVWDWDNVH NDVVDVROHYDW VXODUDKDMD DUYHOGXVNRQWRGHMllNH 5DKDNDMDVWDWDNVH ELODQVLV}LJODVHV YllUWXVHV
9lOLVYDOXXWDVWRLPXQXGWHKLQJXGQLQJYlOLVYDOXXWDVILNVHHULWXGILQDQWVYDUDGMDNRKXVWXVHG
9lOLVYDOXXWDV ILNVHHULWXGWHKLQJXWH NDMDVWDPLVHORQ DOXVHNVY}HWXG WHKLQJXWRLPXPLVH SlHYDODPHWOLNXOW NHKWLQXG(XURRSD .HVNSDQJD
YDOXXWDNXUVLG 9lOLVYDOXXWDVILNVHHULWXG PRQHWDDUVHGILQDQWVYDUDG MD²NRKXVWXVHG QLQJPLWWHPRQHWDDUVHG ILQDQWVYDUDGMD NRKXVWXVHG
PLGD NDMDVWDWDNVH}LJODVH YllUWXVHPHHWRGLO KLQQDWDNVHELODQVLSlHYDO PEHUHXURGHVVH DPHWOLNXOWNHKWLYDWH (XURSSD
.HVNSDQJD YDOXXWDNXUVVLGHDOXVHO 9lOLVYDOXXWDWHKLQJXWHVWVDDGXG NDVXPLGMD NDKMXPLGNDMDVWDWDNVH NDVXPLDUXDQGHVSHULRRGL WXOXMD NXOXQD
1}XGHGMDHWWHPDNVHG
1}XHWHQD RVWMDWHYDVWX NDMDVWDWDNVHVLKWDVXWXVH PDMDQGXVWHJHYXVHNlLJXV WHNNLQXGOKLDMDOLVL Q}XGHLG
1}XHWH ODHNXPLVHW}HQlRVXVW KLQQDWDNVHY}LPDOXVH NRUUDOLJD RVWMDNRKWD HUDOGL.XL Q}XHWHLQGLYLGXDDOQH KLQGDPLQHHL ROHQ}XHWH DUYXVW
WXOHQHYDOW Y}LPDOLNVLLV KLQQDWDNVHLQGLYLGXDDOVHOW DLQXOWROXOLVL Q}XGHLGhOHMllQXG Q}XGHLGKLQQDWDNVH NRJXPLQDDUYHVWDGHV HHOPLVWH
DDVWDWH NRJHPXVWODHNXPDWD MllQXGQ}XHWH RVDV

.}LNL PXLGQ}XGHLG YLLWODHNXPLVHGQLQJ PXXGOKLDMDOLVHG Q}XGHG NDMDVWDWDNVHNRUULJHHULWXG VRHWXVPDNVXPXVHV/KLDMDOLVWH Q}XHWH
NRUULJHHULWXG VRHWXVPDNVXPXVRQ OGMXKXOY}UGQH QRPLQDDOYllUWXVHJD PLLQXV Y}LPDOLNXGDOODKLQGOXVHG  PLVW}WWXOKLDMDOLVHG Q}XGHG
NDMDVWDWDNVH ELODQVLVW}HQlROLVHOW ODHNXYDVVXPPDV
0DWHULDDOQHMDLPPDWHULDDOQHS}KLYDUD
0DWHULDDOVHNV S}KLYDUDNVORHWDNVH VLKWDVXWXVHHQGD WHJHYXVHVNDVXWDWDYDLG YDUDVLGNDVXOLNX W||HDJDOH KHDDVWD MDPDNVXPXVHJD DODWHV
 HXURW
0DWHULDDOQH S}KLYDUDY}HWDNVH DOJVHOWDUYHOH WHPDVRHWXVPDNVXPXVHV PLVNRRVQHE RVWXKLQQDVW ND WROOLPDNVMD PXXG
PLWWHWDJDVWDWDYDG PDNVXG MD RWVHVHOWVRHWDPLVHJD VHRWXGNXOXWXVWHVW PLVRQ YDMDOLNXGYDUD YLLPLVHNVWHPD W||VHLVXQGLVVHMD ²DVXNRKWD
0DWHULDDOVHW S}KLYDUDNDMDVWDWDNVH ELODQVLVWHPD VRHWXVPDNVXPXVHVPLOOHVW RQPDKD DUYDWXGDNXPXOHHULWXG NXOXPMD Y}LPDOLNXG
YllUWXVH ODQJXVHVWWXOHQHYDG DOODKLQGOXVHG
0DWHULDDOVH S}KLYDUDDPRUWLVDWVLRRQL DUYHVWDWDNVHOLQHDDUVHO PHHWRGLO$PRUWLVDWVLRRQLQRUP PllUDWDNVHLJDOH S}KLYDUDREMHNWLOH HUDOGL
V}OWXYDOW VHOOHNDVXOLNXVW W||HDVW
+LOLVHPDWHSDUHQGXVWHJD VHRWXGNXOXWXVHG OLVDWDNVHPDWHULDDOVH S}KLYDUDVRHWXVPDNVXPXVHOH DLQXOWMXKXO NXLQHHG YDVWDYDG
PDWHULDDOVH S}KLYDUDP}LVWHOH MDYDUD ELODQVLVNDMDVWDPLVH NULWHHULXPLWHOH VK W}HQlROLQHRVDOHPLQH WXOHYLNXVPDMDQGXVOLNX NDVXWHNLWDPLVHO 
-RRNVYD KRROGXVHMD UHPRQGLJDNDDVQHYDG NXOXWXVHGNDMDVWDWDNVH SHULRRGLNXOXGHV

48

2015. a. majandusaasta aruanne

PRAXIS 2015

3}KLYDUDDUYHOHY}WPLVHDODPSLLU

HXURW

.DVXOLNHOXLJDS}KLYDUDJUXSSLGHO}LNHV DDVWDWHV
3}KLYDUDJUXSLQLPL

.DVXOLNHOXLJD

0XXPDWHULDDOQHS}KLYDUD



(KLWLVHG



0DVLQDGMDVHDGPHG



5HQGLG
.DSLWDOLUHQGLQD NlVLWOHWDNVHUHQGLOHSLQJXW PLOOHSXKXO N}LNROXOLVHG YDUDRPDQGLJD VHRQGXYDGULVNLG MDKYHG NDQGXYDGOH VLKWDVXWXVHOH
.DSLWDOLUHQWL NDMDVWDWDNVHELODQVLV YDUDMD NRKXVWXVHQDUHQGLWXG YDUD}LJODVH YllUWXVHVXPPDV 5HQGLPDNVHGMDRWDWDNVH ILQDQWVNXOXNV
LQWUHVVLNXOX MDNRKXVWXVH MllNYllUWXVHYlKHQGDPLVHNV )LQDQWVNXOXGMDRWDWDNVH UHQGLSHULRRGLOHDUYHVWXVHJD HWLQWUHVVLPllU RQLJDO DMDKHWNHO
NRKXVWXVH MllNYllUWXVHVXKWHV VDPD.DSLWDOLUHQGL WLQJLPXVWHOUHQGLWXG YDUDGDPRUWLVHHULWDNVH VDUQDVHOWRPDQGDWXG S}KLYDUDJD
NXVMXXUHV DPRUWLVDWVLRRQLSHULRRGLNVRQ YDUDHHOGDWDY NDVXOLNW||LJD Y}LUHQGLVXKWH NHKWLYXVHSHULRRG ROHQHYDOWVHOOHVW NXPERQ OKHP
0XXGUHQGLOHSLQJXG NDMDVWDWDNVHNDVXWXVUHQGLQD .DVXWXVUHQGLPDNVHG NDMDVWDWDNVHUHQGLSHULRRGL MRRNVXOOLQHDDUVHOW NXOXQD

)LQDQWVNRKXVWXVHG
.}LN ILQDQWVNRKXVWXVHG Y}ODG WDUQLMDWHOHYLLWY}ODG QLQJPXXG OKLMD SLNDDMDOLVHGY}ODNRKXVWXVHG Y}HWDNVHDOJVHOW DUYHOH
QHQGH VRHWXVPDNVXPXVHVPLV VLVDOGDEND N}LNLVRHWDPLVHJD RWVHVHOWNDDVQHYDLG NXOXWXVL(GDVLQH NDMDVWDPLQHWRLPXE NRUULJHHULWXG
VRHWXVPDNVXPXVH PHHWRGLO
/KLDMDOLVWHILQDQWVNRKXVWXVWH NRUULJHHULWXGVRHWXVPDNVXPXV RQOGMXKXO Y}UGQHQHQGH QRPLQDDOYllUWXVHJDPLVW}WWX OKLDMDOLVL
ILQDQWVNRKXVWXVL NDMDVWDWDNVHELODQVLV PDNVPLVHOHNXXOXYDV VXPPDV3LNDDMDOLVWH ILQDQWVNRKXVWXVWHNRUULJHHULWXG VRHWXVPDNVXPXVH
DUYHVWXV WRLPXENDVXWDGHV VLVHPLVHLQWUHVVLPllUD PHHWRGLW
)LQDQWVNRKXVWXVOLLJLWDWDNVH OKLDMDOLVHNVNXL VHOOHWDVXPLVH WlKWDHJRQ NDKHWHLVWNXX MRRNVXODODWHV ELODQVLNXXSlHYDVWY}L VLKWDVXWXVHO
SROH WLQJLPXVWHWD}LJXVW NRKXVWLVHWDVXPLVW ONDWDURKNHP NXL NXXGSlUDVW ELODQVLNXXSlHYD
$QQHWXVHGMDWRHWXVHG
$UXDQGH SHULRRGLNXOXGHV RQNDMDVWDWXG N}LNSURMHNWLGH VLKWILQDQWVHHULPLVHJDVHRWXG WHJHYXVNXOXGPLOOHJD VHRWXGWHJHYXVHG RQDVHW OHLGQXG
DUXDQGHDDVWDO
6LKWILQDQWVHHULPLVHQDNlVLWOHWDNVH VHOOLVHLGWRHWXVSURMHNWH PLGDUDKDVWDWDNVH NDVVLKWRWVWDUEHOLVWHVW HUDOGLVWHVWY}L VLKWDVXWXVHHQGD SRROW
WDRWOHWXG WRHWXVWHVWMD DQQHWXVWHVW
7HJHYXVH VLKWILQDQWVHHULPLQHNDMDVWDWDNVH WXOXQDVLLV NXLVLKWILQDQWVHHULPLVH ODHNXPLQHRQ SUDNWLOLVHOWNLQGHO MDVLKWILQDQWVHHULPLVHJD VHRWXG
VLVXOLVHG WLQJLPXVHGRQ WlLGHWXG6DDGXG VLKWILQDQWVHHULPLQHPLOOH SXKXOWXOXQD NDMDVWDPLVHWLQJLPXVHG HLROH WlLGHWXGNDMDVWDWDNVH ELODQVLV
NRKXVWXVHQD 6LKWILQDQWVHHULPLQHY}HWDNVH DUYHOHVDDGXG Y}LVDDGDYD YDUD}LJODVHV YllUWXVHV7XOX VLKWILQDQWVHHULPLVHVW
MDWRHWXVHG´ NLUMHO
NDMDVWDWDNVH

7XOXG
6LKWDVXWXV RQYLLPDVWHO DDVWDWHORPD WHJHYXVLUDKDVWDQXG SURMHNWLS}KLVHOW(HVWL DYDOLNXVHNWRUL RUJDQLVDWVLRRQLGHWHOOLPXVWHVW (XURRSD
/LLGX XXULQJXSURMHNWLGHVWMD PXXGHVWYDKHQGLWHVW 6LKWDVXWXVRQ UDKDVWDWXGHULQHYDWH KLVNRQGOLNHRUJDQLVDWVLRRQLGH PLWPHWH
UDKYXVYDKHOLVWH IRQGLGH VK (/IRQGLG MDUDDPSURJUDPPLG QLQJOHSLQJXOLVWHVW W||GHVWULLJL MDHUDVHNWRUL SRROW
7XOXSLNHPD SHULRRGLMRRNVXO SURJUDPPLGHSRROW MXKLWXGSURMHNWLGH WHHQXVWHPJLVW NDMDVWDWDNVHOlKWXYDOW RVXWDWDYDWHHQXVH YDOPLGXVDVWPHVW
ELODQVLSlHYDO HHOGXVHOHW WHHQXVHRVXWDPLVW K}OPDYDWHKLQJX O}SSWXOHPXVW VR WHKLQJXJDVHRWXG WXOXVLGMD NXOXVLG RQ Y}LPDOLN
XVDOGXVYllUVHOW SURJQRRVLGDQLQJ WHKLQJXVWVDDGDYD WDVXODHNXPLQH RQW}HQlROLQH 7HHQXVHRVXWDPLVHVW VDDGDYDGWXOXG MDNDVXP NDMDVWDWDNVH
SURSRUWVLRQDDOVHOW VDPDGHVSHULRRGLGHV QDJXWHHQXVH RVXWDPLVHJDNDDVQHYDG NXOXG2VXWDWDYD WHHQXVHYDOPLGXVDVWH PllUDWDNVH
NDVXWDGHV WHHQXVHRVXWDPLVHJD VHRWXGWHJHOLNH NXOXGHVXKHW Y}UUHOGHVHHODUYHOLVWH NRJXNXOXGHJD
.XLWHHQXVH RVXWDPLVWK}OPDYD WHKLQJXY}L SURMHNWLO}SSWXOHPXVW HLROH Y}LPDOLNXVDOGXVYllUVHOW SURJQRRVLGDNXLG RQW}HQlROLQH HW
VLKWDVXWXV VXXGDENDWWD YlKHPDOWWHHQXVHJD VHRWXGNXOXG RQWXOX NDMDVWDWXGDLQXOW WHJHOLNHOHSLQJX WlLWPLVHJDVHRWXG NXOXGHXODWXVHV .XL
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RQ W}HQlROLQHHW WHHQXVHRVXWDPLVHJD NDDVQHYDGNRJXNXOXG OHWDYDGWHHQXVH RVXWDPLVHVWVDDGDYD WXOXVLLV NDMDVWDWDNVHRRGDWDY NDKMXP
WlLHV XODWXVHVNRKH
-XKXO NXLELODQVLSlHYDO OHWDEODHNXQXG SURMHNWLWDVXGH VXPPDSURMHNWLOH WHKWXGNXOXWXVHG MDVHOOHOH YDVWDYDWXOXRVD NDMDVWDWDNVHYDKH ELODQVLV
NRKXVWXVHQD -XKXONXL ODHNXQXGSURMHNWL WDVXGHVXPPD RQYlLNVHP NXLSURMHNWLOH WHKWXGNXOXWXVHG MDVHOOHOH YDVWDYWXOXRVD NDMDVWDWDNVH
YDKH ELODQVLVQ}XGHQD

6HRWXGRVDSRROHG
6LKWDVXWXVH VHRWXGRVDSRROHG RQ
DDVXWDMD
E WHJHYMD N}UJHPMXKWNRQG
FHHVSRRO ORHWOHWXGLVLNXWH OlKHGDVHGSHUHOLLNPHG MDQHQGH SRROWNRQWUROOLWDYDG Y}LQHQGH ROXOLVHP}MX DOOROHYDG HWWHY}WWHG

%LODQVLSlHYDMlUJVHG VQGPXVHG
3lUDVWELODQVLSlHYD NXLGHQQH DDVWDDUXDQGHNLQQLWDPLVW WRLPXQXGVQGPXVWH NDMDVWDPLQHDDVWDDUXDQGHV V}OWXEVHOOHVW NDVWHJHPLVW RQ
NRUULJHHULYD Y}LPLWWHNRUULJHHULYD VQGPXVHJD
.RUULJHHULYELODQVLSlHYDMlUJQH VQGPXVRQ VQGPXVPLV NLQQLWDEELODQVLSlHYDO HNVLVWHHULQXGDVMDROXVLG 6HOOLVHVQGPXVH P}MXRQ NDMDVWDWXG
O}SSHQXG DDVWDELODQVLV MDWXOHPLDUXDQGHV
0LWWHNRUULJHHULY ELODQVLSlHYDMlUJQHVQGPXV RQVQGPXV PLVHL DQQDWXQQLVWXVW ELODQVLSlHYDOHNVLVWHHULQXG DVMDROXGHVW6HOOLVH VQGPXVH
P}MX HLNDMDVWDWD O}SSHQXGDDVWD ELODQVLVMD WXOHPLDUXDQGHV.XL P}MXRQ ROXOLQHDYDOGDWDNVH VHHOLVDGHV

/LVD5DKD
HXURGHV









$UYHOGXVNRQWRG

 

 

.RNNXUDKD

 

 

6XODUDKD NDVVDV
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/LVD1}XGHGMDHWWHPDNVHG
HXURGHV



-DRWXVMlUHOHMllQXGWlKWDMDMlUJL
NXXMRRNVXO

1}XGHGRVWMDWHYDVWX

DDVWDMRRNVXO

/LVD
QU

OHDDVWD

 

 





2VWMDWHOW
ODHNXPDWDDUYHG

 

 





0DNVXGHHWWHPDNVHG
MDWDJDVLQ}XGHG

 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





0XXGQ}XGHG
9LLWODHNXPLVHG
(WWHPDNVHG
7XOHYDVWH
SHULRRGLGHNXOXG
0XXG
.RNNXQ}XGHGMD
HWWHPDNVHG



-DRWXVMlUHOHMllQXGWlKWDMDMlUJL
NXXMRRNVXO

1}XGHGRVWMDWHYDVWX

DDVWDMRRNVXO

OHDDVWD

 





2VWMDWHOW
ODHNXPDWDDUYHG

 

 





0DNVXGHHWWHPDNVHG
MDWDJDVLQ}XGHG









 

 





 

 





 

 





7XOHYDVWH
SHULRRGLGHNXOXG

 

 





0XXGPDNVWXG
HWWHPDNVHG

 

 





 

 





 

 





9LLWODHNXPLVHG
(WWHPDNVHG

0XXG
.RNNXQ}XGHGMD
HWWHPDNVHG



/LVD
QU

 

0XXGQ}XGHG







5HDO 9LLWODHNXPLVHGRQ NDMDVWDWXGVLKWILQDQWVHHULQJX MDHWWHY}WOXVHJD VHRWXGQ}XGHG PLOOHRVDV GHWDLOVHPLQIRUPDWVLRRQ RQWRRGXG OLVDV
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/LVD0DNVXGHHWWHPDNVHGMDPDNVXY}ODG
HXURGHV


(WWHPDNV



0DNVXY}OJ

(WWHPDNV

0DNVXY}OJ

.lLEHPDNV



 



 

hNVLNLVLNXWXOXPDNV



 



 

(ULVRRGXVWXVHWXOXPDNV









6RWVLDDOPDNV



 



 

.RKXVWXVOLNNRJXPLVSHQVLRQ



 



 

7||WXVNLQGOXVWXVPDNVHG



 



 

(WWHPDNVXNRQWRMllN

 

.RNNXPDNVXGHHWWHPDNVHGMDPDNVXY}ODG

 


 



 

/LVD0DWHULDDOQHS}KLYDUD
HXURGHV

.RNNX
(KLWLVHG
$UYXWLGMD
DUYXWLVVWHHPLG

0DVLQDGMD
VHDGPHG

0XX
PDWHULDDOQH
S}KLYDUD


6RHWXVPDNVXPXV
$NXPXOHHULWXGNXOXP
-llNPDNVXPXV

$PRUWLVDWVLRRQLNXOX

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 





 

 


6RHWXVPDNVXPXV
$NXPXOHHULWXGNXOXP
-llNPDNVXPXV

$PRUWLVDWVLRRQLNXOX


6RHWXVPDNVXPXV
$NXPXOHHULWXGNXOXP
-llNPDNVXPXV
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/LVD.DVXWXVUHQW
HXURGHV
$UXDQGHNRKXVWXVODQHNXLUHQWQLN

.DVXWXVUHQGLNXOX





 

 

-lUJPLVWHSHULRRGLGHNDVXWXVUHQGLNXOXPLWWHNDWNHVWDWDYDWHVWOHSLQJXWHVW




 

 





NXXMRRNVXO
DDVWDMRRNVXO

.DVXWXVUHQGL DOORQ NDMDVWDWXGNRQWRUL MDDUYXWLWH UHQW

/LVD9}ODGMDHWWHPDNVHG
HXURGHV



-DRWXVMlUHOHMllQXGWlKWDMDMlUJL
NXXMRRNVXO

DDVWDMRRNVXO

/LVDQU

OHDDVWD

9}ODGWDUQLMDWHOH

 

 





9}ODGW||Y}WMDWHOH

 

 







0DNVXY}ODG

 

 







0XXGY}ODG

 

 





0XXGYLLWY}ODG

 

 





6DDGXGHWWHPDNVHG

 

 





 

 





 

 





7XOHYDVWHSHULRRGLGH
WXOXG
.RNNXY}ODGMD
HWWHPDNVHG



-DRWXVMlUHOHMllQXGWlKWDMDMlUJL
NXXMRRNVXO

DDVWDMRRNVXO



/LVDQU

OHDDVWD

9}ODGWDUQLMDWHOH

 

 





9}ODGW||Y}WMDWHOH

 

 







0DNVXY}ODG

 

 







0XXGY}ODG

 

 





0XXGYLLWY}ODG

 

 





6DDGXGHWWHPDNVHG

 

 





 

 





 

 





7XOHYDVWHSHULRRGLGH
WXOXG
.RNNXY}ODGMD
HWWHPDNVHG



5HDO 0XXGYLLWY}ODG RQNDMDVWDWXG VHLVXJD W||WDVXGHOWDUYHVWDWXG NXLGELODQVLSlHYD VHLVXJDYHHO GHNODUHHULPDWDPDNVXG VXPPDV
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 HXURW  HXURW 

/LVD9}ODGW||Y}WMDWHOH
HXURGHV





9}ODG W||Y}WMDOH

 

 

3XKNXVHNRKXVWXV

 

 

3XKNXVHNRKXVWXVH PDNVXG

 

 

.RNNXY}ODGW||Y}WMDWHOH

 

 

/LVD6LKWRWVWDUEHOLVHOWILQDQWVHHULWXGSURMHNWLGHRWVHVHGNXOXG
HXURGHV

7UDQVSRUGLNXOXG
hUMDUHQW



 

 

 

 

0LWPHVXJXVHGEURRNXOXG

 

 

/lKHWXVNXOXG

 

 

.RROLWXVNXOXG



 

 

 

6HPLQDULGH NXOXG

 

 

2VWHWXG WHHQXVHG

 

 

.RPPXQDDONXOXG

 

 

 

 

 

 

8XULQJXG DQDOVLGNVLWOXVHG

0XXG
.RNNXVLKWRWVWDUEHOLVHOWILQDQWVHHULWXGSURMHNWLGH
RWVHVHGNXOXG
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/LVD0LWPHVXJXVHGWHJHYXVNXOXG
HXURGHV





hUMDUHQW

 

 

0LWPHVXJXVHGEURRNXOXG

 

 

/lKHWXVNXOXG

 

 

.RROLWXVNXOXG

 

 

2VWHWXG WHHQXVHG

 

 

.RPPXQDDONXOXG

 

 

.lLEHPDNVXNXOX

 

 

6LVVHRVWHWXG W||M}XNXOXG

 



/LLNPHPDNVXG

 

 

6HPLQDULGH NRUUDOGDPLQH

 

 





 

 

 

 





3DOJDNXOX

 

 

6RWVLDDOPDNVXG

 

 

.RNNXW||M}XNXOXG

 

 





7UDQVSRUGLNXOXG
0XXG
.RNNXPLWPHVXJXVHGWHJHYXVNXOXG

/LVD7||M}XNXOXG
HXURGHV

7||WDMDWHNHVNPLQHDUYWDDQGDWXQDWlLVW||DMDOH

/LVD6HRWXGRVDSRROHG
HXURGHV

6DOGRGVHRWXGRVDSRROWHJDUKPDGHO}LNHV

1}XGHG
7HJHYMDN}UJHPMXKWNRQGQLQJ
ROXOLVHRVDOXVHJDHUDLVLNXVW
RPDQLNXGQLQJQHQGHYDOLWVHYD
Y}LROXOLVHP}MXDOOROHYDG
HWWHY}WMDG


7HJHYMDN}UJHPMXKWNRQGQLQJ
ROXOLVHRVDOXVHJDHUDLVLNXVW
RPDQLNXGQLQJQHQGHYDOLWVHYD
Y}LROXOLVHP}MXDOOROHYDG
HWWHY}WMDG
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.RKXVWXVHG



 

1}XGHG

.RKXVWXVHG



 

2VWXG
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2VWXG

7HJHYMDN}UJHPMXKWNRQGQLQJ
ROXOLVHRVDOXVHJDHUDLVLNXVW
RPDQLNXGQLQJQHQGHYDOLWVHYD
Y}LROXOLVHP}MXDOOROHYDG
HWWHY}WMDG

 

7HJHYMDN}UJHPDOHMXKWNRQQDOHDUYHVWDWXGWDVXGMD
PXXGROXOLVHGVRRGXVWXVHG

$UYHVWDWXGWDVX





 

 

6HRWXG RVDSRROWHYDKHOLVHG WHKLQJXGK}OPDYDG WHHQXVWHRVWX
$UYHVWDWXG WDVXGHQDNDMDVWXYDG MXKDWXVHOLLNPHWHOH DUYHVWDWXGWDVXG 1}XNRJXOLLNPHWHOH WDVXVLGHL PDNVWD-XKDWXVH OLLNPHWHOH
PDNVWDNVH ODKNXPLVKYLWLVWNDKH NXXWDVX XODWXVHVMXKXO NXLMXKDWXVH OLLJHDVWXE WDJDVLS}KMXVHO HWVLKWDVXWXV RQULNNXQXG RPD
NRKXVWXVL MXDKWXVHOLLNPH VXKWHVY}L NXLMXKDWXVH OLLJHNXWVXWDNVH WDJDVLWHPDVW PLWWHROHQHYDWHOS}KMXVWHO

/LVD7XOHYDVWHSHULRRGLGHWXOXHWWHY}WOXVHVW
3URJUDPP













+DULGXVSROLLWLND





3UD[LVH$NDGHHPLD













0DMDQGXVSROLLWLND
7||MDVRWVLDDOSROLLWLND

9DOLWVHPLQHMD
NRGDQLNXKLVNRQG
.RNNX
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/LVD6LKWILQDQWVHHULQJXMDHWWHY}WOXVHJDVHRWXGQ}XGHG
3URJUDPP













+DULGXVSROLLWLND





7HUYLVHSROLLWLND





















0DMDQGXVSROLLWLND
7||MDVRWVLDDOSROLLWLND

3UD[LVH$NDGHHPLD
9DOLWVHPLQHMD
NRGDQLNXKLVNRQG
0XXGSURMHNWLG
.RNNX
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/LVD7XOXG
$QQHWXVHGMD
WRHWXVHG
7XOXNDQGMD
D

7XOX
HWWHY}WOXVHVW

9lOLVILQDQWVHHULMDG

0DMDQGXVSROLLWLND

.RKDOLNXG
ILQDQWVHHULMDG

9lOLVILQDQWVHHULMDG

.RKDOLNXG
ILQDQWVHHULMDG

.RNNX











7||MD
VRWLVDDOSROLLWLND











+DULGXVSROLLWLND











7HUYLVHSROLLWLND































0XXGSURMHNWLG











hOG





















3UD[LVH
$NDGHHPLD
9DOLWVHPLQHMD
NRGDQLNXKLVNRQG

.RNNX

$QQHWXVHGMD
WRHWXVHG
7XOXNDQGMD
D
0DMDQGXVSROLLWLND

7XOX
HWWHY}WOXVHVW

9lOLVILQDQWVHHULMDG

.RKDOLNXG
ILQDQWVHHULMDG

9lOLVILQDQWVHHULMDG

.RKDOLNXG
ILQDQWVHHULMDG

.RNNX











7||MD
VRWVLDDOSROLLWLND











+DULGXVSROLLWLND











7HUYLVHSROLLWLND











3UD[LVH
$NDGHHPLD





















0XXGSURMHNWLG











hOG





















9DOLWVHPLQHMD
NRGDQLNXKLVNRQG

.RNNX

7XOXGHQDRQNDMDVWDWXGQLLO}SHWDWXGNXLNDSRROHOLROHYDWHSURMHNWLGHWXOXGYDVWDYDOWWXOXGHNXOXGHYDVWDYXVHSULQWVLLELOHDDVWDO}SXVHLVXJD
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/LVD6LKWRWVWDUEHOLVHGWDVXGDQQHWXVHGWRHWXVHG








)RQGLG





.RNNX





3URJUDPP





7||MDVRWVLDDOSROLLWLND





+DULGXVSROLLWLND





7HUYLVHSROLLWLND





3UD[LVH$NDGHHPLD

















7XOHYDVWHSHULRRGLGHWXOX
VLKWILQDQWVHHULPLVHVW

7XOHYDVWHSHULRRGLGHWXOX
VLKWILQDQWVHHULPLVHVW

9DOLWVHPLQHMD
NRGDQLNXKLVNRQG
0XXGSURMHNWLG
.RNNX

%LODQVLUHDO6LKWRWVWDUEHOLVHGWDVXGDQQHWXVHGWRHWXVHGRQNDMDVWDWXG3ROLLWLNDXXULQJXWH.HVNXVH3UD[LVHQ}XNRJXSRROWORRGXGVLKWNDSLWDO
PLOOHMllNROLVHLVXJD  HXURW
35$;,6H6LKWNDSLWDORQORRGXGDDVWDOHHVPlUJLJDNRJXGDMDYDKHQGDGDNDSLWDOL3UD[LVHPLVVLRRQLWlLWPLVHNVQLQJNDDVDWDHWWHY}WMDLGMD
HUDLVLNXLGNRRVW||V3UD[LVHJDMlWNXVXXWOLNXKLVNRQQDDUHQGDPLVHOH(HVWLV
6LKWNDSLWDOLYlOMXQGLG
 WRHWDGDHULQHYDLGDQDOVH
 NRUUDOGDGDUHJXODDUVHOWWHPDDWLOLVLDUXWHOXVLG VHPLQDULGMDNRQYHUHQWVLG MD
 WRHWDGD3UD[LVWWHPDPLVVLRRQLHOOXYLLPLVHO
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