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Peaminister Andrus Ansip ütles juba juunis peetud 

erakonna Üldkogul, et järgmise nelja aasta võtmeteemad 

on majandus, energeetika ja haridus. Napid kaks kuud 

enne valimisi on Reformierakonna riigikogu valimiste 

programm peaaegu valmis. Käimas on ka sisevalimised, 

mille tulemusel kinnituva kandidaatide nimekirja koosta-

misel saad ise sõna sekka öelda. Talvine Reformikiri 

keskendubki peamiselt nii meie programmi kui meiega 

liituvate uute inimeste tutvustamisele. Vaid selle aasta 

jooksul on Reformierakonnaga liitunud üle 2000 uue 

mõttekaaslase.

Reformierakonna jätkuvalt kõrge toetus näitab, et meil 

on põhimõttekindlust ja jõudu viia oma valijatele an-

tud lubadused ellu. Ja me suudame vaadata tänasest 

päevast kaugemale ning näha tervikpilti. Eesti arengu 

põhiküsimuseks on jätkuvalt, kuidas tagada ligitõmbav 

majanduskeskkond ja seeläbi stabiilne majanduskasv, 

sest vaid sellel saavad rajaneda head avalikud teenused, 

haridus, turvalisus. Olulist rolli selle juures mängivad ka 

korras riigirahandus ja väike välisvõlg. 

Meie algatusel on sündinud peaaegu kõik viimasel küm-

nendil Eesti elu edasi viinud otsused alates vanema-

hüvitisest kuni euroni välja. Kindlasti mängib olulist rolli 

kõrge toetusprotsendi püsimisel fakt, et vaatamata väga 

keerulistele aegadele, ei langetanud Reformierakonna 

poolt juhitav valitsus pensione. Vastupidi. Viimase viie 

aasta jooksul on pensionid suurenenud rohkem kui kaks 

korda. Lisaks tõsteti 2011. aasta riigieelarve menetlemise 

käigus viiendiku võrra ka toimetulekutoetust. See kõik 

on tõestuseks, et oma tegevuses lähtub Reformierakond 

ennekõike sellest, et inimeste sissetulekud, elukvaliteet 

ja sotsiaalne turvalisus kasvaks.

Kuigi enne kõige aktiivsemat kampaania perioodi algust 

on mõistlik veidi puhata ja hinge tõmmata, peame meeles 

pidama, et valimised pole veel võidetud. Just nüüd on 

õige aeg rääkida oma lähedastele, sõpradele ja valijatele 

Reformierakonna programmist ja ka sellest, et kavatsed 

kandideerida. Või nagu ütleb Kristen Michal: „vaid vali-

mistel tööd tehes, saame mandaadi töö tegemise jätka-

miseks.“ Loomulikult kulub väike puhkus enne võidukat 

lõpuspurti marjaks ära ja me soovime kogu toimetusega 

kõigile ilusat ja rahulikku pühade aega. Kohtumiseni 15. 

jaanuaril erakonna Üldkogul ja uus-aasta ballil!

Igaühe panus loeb

Tõnismägi 9, 10119 Tallinn   Vastutav väljaandja: Liina Vahtras

telefon: 680 8080    Toimetaja: Kristiina Sild

e-post: reformikiri@reform.ee

Kõik õigused kaitstud.

© Eesti Reformierakond 2010
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PEASEKRETÄRI KOLUMN

Reformierakonna peasekretär Kristen Michal vaatab aas-

tale tagasi ja rõõmustab, et hoolimata keerulisest majan-

duslikust olukorrast usaldas väga suur osa inimesi otsuste 

tegemise just Reformierakonna kätesse. Uude aastasse 

laseb eriti hea tundega minna teadmine, et hoolimata alati 

ette tulevatest virisejatest, hinnatakse ja tunnustatakse 

meie tööd. 

PEASEKRETÄRI KOLUMN

Jõulud on aeg, mil istutakse pere ja sõprade ringis maha ja 

vaadatakse aastale tagasi. Kui Reformierakond oleks inimene, 

saaksid ta sõbrad öelda, et tal oli hea aasta. 

2010. aastal sai ta kõvasti kaalu juurde. Kaal tuli uutest liik-

metest – nimetame seda siis näiteks aju ja lihaste kasvuks. 

Tuli juurde ka teiste arvamuse osas – Eesti inimesed on sel-

gelt enam asunud hindama seda, mida Reformierakond teeb 

ja esindab. 

Vanust tuli ka juurde. Kui ajalugu vaadata, siis esimesed al-

ged pärinevad meil 1990datest, kui asutati Eesti Liberaalde-

mokraatlik Partei Paul-Eerik Rummo juhtimisel. Eesti Re-

formierakond asutati siiski ametlikult 1994. aasta lõpu poole. 

Ütleme nii, et see, keda me Reformierakonnana ette kujutame, 

sai just 16-aastaseks. 

Samad väärtused, mis alguses temaga koos olid, on alles tä-

naseni - rõõmus meel, ettevõtlikkus, avatus uuele, julgus teha 

otsuseid tuleviku, mitte oleviku nimel ja vastutustunne. Kõik 

on alles. 

Viimaste aastate kriis õpetas, et inimesed hindavad Re-

formierakonna juures just seda, et me suudame teha tervest 

mõistusest lähtuvaid otsuseid, mis vaatavad kaugemale, kui 

hetkepopulaarsus. Arvan, et sellega, mitte uute ja ägedate 

reklaamidega, või kui kasutada 16-aastase retoorikat – mitte 

lahedate tossude ja isa autoga, on seletatav ka meie tänane 

toetus inimeste hulgas. 

Kui Reformierakond oleks inimene, võiks piltlikult öelda, et 

tema esimesel korrusel elav naaber on üks pidevalt vingus 

näoga tüüp. Tal on rohelised riided ja vest. Tal on kõik pahasti 

– selles, et tal raha otsas, on süüdi Reformierakond. Nagu on 

ta pahane selle pärast, et üks vana sõber sai parem töö kui 

tema ja seetõttu linna teise otsa ära kolis. Nüüd räägib ta kõi-

gile, kes viitsivad teda kuulata, et kõik kolivad üldse ära ja see 

on selle Reformierakonna süü, kes teisel korrusel elab. Üldse 

peaks kõik rohkem laenu võtma ja tema maja trepikoja ja esiku 

korda tegema, sest tal pole parajasti raha. 

2010. aasta oli neile kõigile erinev – Reformierakond sai tu-

gevamaks. Ta oli selle nimel kõvasti ka varem pingutanud ja 

see ei tulnud tühjalt kohalt. Tegi hambad ristis tööd ka siis, kui 

ülejäänud sisustasid oma päeva päiksepaistel istudes tema 

tagarääkimisega. Ja nii see aasta läks. 

Kuid see muinasjutt saab minna edasi mitmel viisil. Üks ja liht-

sam versioon on see, mis sobib ka lastele ja nõrgema närviga 

lugejatele – nii nad elasid sõbralikult koos ja kui nad surnud 

pole, üks ikka tööd ja teine viriseb. 

Teine lõpp aga kirjutab ennast ise. Aastavahetusest, kui kõik 

annavad lubadusi ja soovivad soove, jääb meie kõigi nelja aas-

ta perspektiivi otsustava sündmuseni vaid 65 päeva: 31 päeva 

jaanuaris, 28 päeva veebruaris ja 6 päeva märtsis. 

Kui läheb nii, nagu täna 

paistab, siis see, keda 

ülejäänud teavad Re-

formierakonnana, saab 

tööd tehes valimistel mandaadi töö tegemise jätkamiseks. Kui 

läheb teisiti ja tehtud töö ei loe või on halvasti tehtud, siis saab 

see rohelises riietuses viriseja mandaadi järgmiseks neljaks 

aastaks Eestit juhtida. 

Usun, et siis ei erine Eesti saatus eriti Tallinna käekäigust. Faktidest 

– laenamine on Tallinna rahanduspoliitikas juba aastaid moes. Rii-

gil on võimet maksumaksja tuleviku nimel laenu võtta kõvasti – me 

oleme Euroopa väikseima laenukoormusega riik. Paradoksaalselt on 

riigil rahaasjad korras – nii et laenu mittesaamine pole takistuseks, 

põhjus seisneb siiski vastutustundlikus käitumises. Tallinn see eest 

on laenuga kõik piirid ületanud, samas kui laenu võtmise soov on 

endiselt säilinud suur. 

Ja see on vaid rahandus. Ma ei pea meenutama, et Tallinn võtab raha 

lastelt. Teid ei tehta korda, sest nagu need rohelises tüübid ütlevad: 

„meie valijad sõidavad bussiga, mitte autodega.“ 

Vahe on selge ja tugev. Kindlasti tuleb veel enne kevadet lavale kõr-

valtegelasi, kes püüavad rääkida, et see 16-aastane Reformierakond 

on liiga ühtne ja tugev. Et tema võit oleks halb, poliitilisi intriige jääb 

vähemaks. Ma arvan, et oleme oma ajalooga tõestanud, et oleme 

avatud nii uutele ideedele kui kriitikale. Meenutan, et Reformiera-

konna üks esimene kandev dokument kandis nime „Kodanike riigi 

manifest“. Ja see vaim ei ole kuhugi kadunud – Reformierakonna 

lipul ei saa kunagi olema kirja „riigil on õigus, sina eksid“. 

Erakonna siseelus sai 2010. aasta tagasivaates ilusam, kui 

aasta alguses oskasime ja julgesime loota. Kirjutan neid ri-

dasid poolteist kuud enne aasta lõppu ja juba praeguseks on 

meiega liitunud üle 2000 uue mõttekaaslase, ehk isegi roh-

kem. Samuti on meil õnnestunud palju ära teha, mida oleme 

soovinud Eesti tuleviku jaoks teha. 2010. aasta läheb siiski 

ajalukku ka aastana, kus tuli kõigil palju pingutada ja osadel 

uus töö otsida, seega peame paljude kordaminekute eest tä-

nama ka Eesti inimesi, kes isegi rasketele oludele vaatamata 

meid usaldasid. On olnud raske ja pingutusi täis, aga siiski hea 

aasta see 2010. 

Kui teeme tööd ja jääme oma põhimõtetele kindlaks, tuleb 

ka 2011. aasta hea. Meid ootavad ees üsna teravad karid ja 

väikeste kraaklejate katsed meid kiskuda igasse kangialu-

sesse kaklema. Hea, kuid ka halb ootab meid ees – nii nagu iga 

16-aastast, kellele maailm on lahti. Eks proovime siis targemad 

olla, kui meist arvatakse. 

Kena jõuluaega ja edukat uut aastat kõigile, kes aastate jooksul 

on Reformierakonnale kaasa elanud ja aidanud meil jõuda sinna, 

kus me täna oleme. Ma usun, et me kõik hindame nii tarka kriiti-

kat kui õpetlikke soovitusi täpselt samavõrra ka suuremana edu-

kad olles. Jõuluajal tuleks hinnata just oma pere ja sõprade 

toetust sellele, mida oleme eelmisel aastal ett võtnud ja mida 

kavatseme veel ette võtta. 

Aitäh ja ilusaid jõule kõigile!

Aitäh ja häid jõule!
Tekst: Kristen Michal

Peame paljude kordaminekute eest tänama ka Eesti inimesi, 

kes isegi rasketele oludele vaatamata meid usaldasid.
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Jüri Jaanson: tahan teha 
sama kõvasti tööd, kui tegin 
spordimaailmas

„Veel kuu tagasi mõtlesin pigem sportlaskarjääri jätkamisele 

ning sellega seotud muredele ja rõõmudele. Olen kombanud  

inimvõimete piire. Nii mõnigi kord olen tundnud, et kõik – ma ei 

pea enam vastu. Ja ometi olen jätkanud, kuid nüüd enam mitte, 

mul on aeg kõrvale astuda,“ sõnas Jaanson veendunult.

Ja veel hiljuti polnud Jüri Jaansoni edasised plaanid kindlad: 

„Pean endale elus leidma uue koha, pean ju pere ära toitma. Kui 

kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab. Mis tuleb, see tuleb.“

Abikaasa ja treener Tatjana Jaansoni arvates on Jüri väga hea as-

jaajaja: „Ta on süsteemne, talle sobiks näiteks äritegevus. Äri on 

meie elust juba ka läbi jooksnud – see maja Pärnu rannarajoonis, 

kus me praegu elame, oli äriprojekt. Kuidas teisiti nimetada kol-

mekorruselist ja 12 korteriga elumaja?! See maja õnnestus Jüril 

tippspordiga tegelemise kõrvalt juba mitu aastat tagasi valmis 

ehitada, muidugi tänu tihedale koostööle oma vennaga.“

Sõudeliidu ekspresident, juhatuse liige ja endine tippsõudja 

Peeter Mardna ütles hiljuti Eesti Päevalehele, et tema ainuke 

soov seoses Jüri Jaansoni lahkumisega tippspordist on, et 

edaspidi oleks võimalik kasutada Jüri kindlameelsust ideede 

kaitsmisel. 

„Minu valik on Reformierakond, jään ikka Pärnu patrioodiks, 

kuid kuna tegin otsuse kandideerida üsna hiljuti ja Pärnus oli 

meeskond suurel määral juba koos, kandideerin Harju- ja Rap-

lamaal. Minust poleks ka härrasmehelik pakkuda konkurentsi 

oma abikaasale, kes kandideerib Pärnumaalt riigikokku sotside 

nimekirjas. Meeskonnas tuleb alati mõelda, et võidab tervikli-

kum meeskond ja ma pean silmas nii pere- kui erakondlikku 

meeskonda,“ sõnas Jaanson. 

Reformierakonna Harju maakonnorganisatsiooni juhi, Riigi-

kogu liikme Leino Mägi sõnul tervitab ta nii tubli tegija nagu 

Jüri Jaansoni liitumist Reformierakonnaga. „Harju- ja Raplamaa 

inimestel on Jüri näol võimalus parlamenti valida väga tugev 

kandidaat, kes nende huvide eest parlamendis kindlasti hästi 

seisab,“ ütles Mägi. 

Jüri Jaansoni kolleegide ja sõprade hinnangul on tegemist harul-

daselt intelligentse inimesega ja teda iseloomustavad tohutu 

sihikindlus, tahtejõud, keskendumisvõime, enese halastamatu 

piitsutamine ja vaimne tugevus. 

„Nii nagu tippspordis, nii ka poliitikas ei ole oluline mitte 

osavõtt, vaid tulemus. Riigikokku kandideerimine annab võima-

luse muuta kogu Eesti elu paremaks, kui parlamenti valituks 

osutun, tahan teha sama kõvasti tööd, kui tegin spordimaail-

mas. Valdkonnad, mis on mulle isiklikult lähedasemad ja mil-

lega soovin poliitikas tegeleda on sotsiaalvaldkond, sealhul-

gas puuetega inimesed, haridusteemad ning sport,“ lausus 

Jaanson.

Jüri Jaanson on pälvinud Aasta Kodanik 2004 ja Aasta mees-

sportlane 1990, 1995 ja 2004 tiitlid. Jüri Jaanson on abielus, tal 

on kaks tütart. 

Sel aastal on Reformierakonnaga liitunud üle 2000 inimese, 

teiste hulgas paljud tunnustatud Eesti inimesed nagu Tal-

linna Inglise Kolledži direktor Toomas Kruusimägi, Lääne-Viru 

maavanem Einar Vallbaum, Elva lastekodu direktor Kai Räisa, 

motokrossisõitja Juss Laansoo, tantsutreener Martin Parmas, 

Jõhvi, Puhja, Viiratsi ja Juuru vallavanemad, Euroopa Inimõi-

guste Kohtu endine kohtunik, õigusteadlane Rait Maruste, 

IT-ettevõtja Andrei Korobeinik ja konkurentsiõiguse tippasja-

tundja Kaja Kallas.

Hiljuti oma sportlaskarjääri lõpetamisest teatanud tippsõudja, kahekordne olümpiamängude hõbe ja maailmameister Jüri 

Jaanson liitus Reformierakonnaga. Jaanson kandideerib 6. märtsil 2011 toimuvatel Riigikogu valimistel Reformierakonna 

nimekirjas Harju- ja Raplamaal. 

Minust poleks ka härrasmehelik pakkuda 

konkurentsi oma abikaasale, kes kandideerib 

Pärnumaalt riigikokku sotside nimekirjas.

Foto: Tairo Lutter/Õhtuleht

Meeskondasid oodatakse 
registreerima kell 11

Talvepäeva avamine kell 12

Osalustasu:

• 10 Eur täiskasvanud
• 7 Eur lapsed kuni 16. a ja reforminoored kuni 18. a

Registreerimine kuni 21. jaanuarini e-posti aadressil parnu@reform.ee 
Osalustasu ülekandega Eesti Reformierakonna Pärnumaa MKO kontole 
1120277709 (selgitusse osalejate nimed) või sularahas kohapeal

Retrostiilis 
talvepäev

29. jaanuaril 2011 
Pärnumaal Jõulumäel 

(www.joulumae.ee)

Kohapeal võimalus rentida kelkusid ja suusavarustust! 

1120277709 (selgitusse osalejate nimed) või sularahas kohapeal

 Erinevad sportlikud meeskonnamängud   
 jääkeegel   

 kelgutamine   
 murdmasuusatamine  

 Õhtul saun ja parimate autasustamine  
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EELARVE EELARVE

Riigieelarve rolli Eesti elu kujundamisel on võimatu 

ülehinnata. Reformikiri vaatab koos Riigikogu rahandus-

komisjoni esimehe Taavi Rõivasega 2011. aasta eelarve 

olulisemaid näitajaid.

Taavi Rõivas: jätkame 
konservatiivse eelarve-
poliitikaga

Möödunud aasta keskpaigast Riigikogu rahanduskomisjoni 

juhtinud Taavi Rõivase sõnul on võrreldes kriisi haripunktiga 2011. 

aasta eelarve koostamine olnud üksjagu rahulikum: „Jätkame 

väga selgelt konservatiivse eelarvepoliitikaga ehk hoiame tulud 

ja kulud vastavuses.“

Eelarve on küll veel puudujäägis, kuid puudu-

jääk on vähenenud 1,6%-ni sisemajanduse 

kogutoodangust, olles seega Euroopa Liidu 

kolme väikseima seas. Valitsusliidu plaan jõuda hiljemalt 2013. 

aastaks eelarveülejääki on kahtlemata ambitsioonikas, eriti kui 

vaadata võrdlust teiste riikidega. Selline eesmärgipüstitus näitab 

ühtlasi, et eelarve tulude ja kulude tasakaalus hoidmine on olu-

line peamiselt Eesti enda, mitte niivõrd Brüsseli või Frankfurti 

jaoks. 

Maksukoorem hakkab langema

Rõivase sõnul on Euroopa väikseimate hulka kuuluv defitsiit 

eeskätt kiire ja otsustava kriisile reageerimise teene ning Eesti 

jaoks ainuvõimalik valik. Enamikus Euroopa Liidu riikides seisab 

eelarve tulude ja kulude kooskõlla viimine alles ees, nii kulukär-

bete kui maksutõusude kavasid kostub igalt poolt. Eestis on nii 

kärpimised kui maksutõusud juba minevikku jäänud – 2011. aasta 

eelarvega maksukoormus hoopis langeb.

„Maksukoormuse languse taga on 2011. aastal peamiselt asjaolu, 

et riik taastab maksed pensionide II sambasse – eelarvetehniliselt 

on tegu säästmise, mitte maksukoormusega,“ kommenteerib 

Taavi Rõivas. „Samas on trend maksukoormuse langusele ka 

järgnevatel aastatel ning Reformierakonna rahandusprogramm 

näeb ette ka maksumäärade (täpsemalt töötukindlustusmakse 

ja tulumaksu) langetamise. Viimane on loomulikult võimalik alles 

siis, kui oleme eelarvega jõudnud ülejääki – see on ka põhjuseks, 

mis räägime maksude langetamisest n-ö esimesel võimalusel.“ 

Reformierakonna sõnastatud maksueesmärkide suhtes on aja-

kirjanduses olnud kahepidist kriitikat – on nii neid, kes soovi- 

vad maksukoormuse järsku tõusu (parim näide Keskerakonna 

astmelise tulumaksu eelnõu, mis tõstaks maksukoormust ühe 

ropsuga 1,6% võrra SKTst), kui ka neid, kes soovivad makse 

langetada igal juhul (loe: ka defitsiidis eelarve korral). Kui esi-

mene on maailmavaate küsimus, siis viimast seisukohta peab 

rahanduskomisjoni esimees naiivseks: „Maksukoormuse alan-

damine on õige ja vajalik, kuid vastutades riigi rahakoti eest, 

ei saa me anda tühje lubadusi. Maksukoormuse langetamist ja 

eelarve tasakaalu ei ole võimalik lahutada.“

Kõigi aegade suurimad investeeringud

Eelarve prioriteediks tulude ja kulude tasakaalu kõrval on in-

vesteeringud. Põhjuseid on siin kaks. Esiteks laob investeeri-

mine vajalikesse objektidesse Eesti majanduskasvule vunda-

menti. Teiseks on Eestil võimalik kasutada suures ulatuses 

välisvahendeid, olgu selleks Euroopa Liidu struktuurfondid või 

C02 kvootide müügist saadav raha. 

Investeeringud lähevad näiteks teedeehitusse (lisaks maan-

teedele ka Tallinna Ülemiste ristmiku mitmetasandiliseks 

ehitamine ja Tartu ringtee), keskkonda, koolidesse (kümneid 

objekte üle Eesti, sh riiklikud koolid), kultuu-

riobjektidesse jne. Ainuüksi investeeringud 

omavalitsuste objektidesse ületavad mitme-

kordselt kriisi haripunktis langetatud oma-

valitsustele laekuva tulumaksu-protsendist 

vähenenud vahendid, samas parandavad 

elu ühes või teises omavalituses ju ka kõik riiklikud objektid.

Taavi Rõivase hinnangul ei peaks inimeste jaoks olema vahet, 

kas kultuuri- või koolimaja teeb korda riik või omavalitsus 

ning kas konkreetne summa tuleb maksu- või euroraha arvelt: 

„Oleme lähtunud loogikast, et välisvahendid tuleb kasutada 

maksimaalselt Eesti elu edendavalt ning neid ei saa vaadata 

lahus meie kodumaistest investeeringutest. Tähtis on see, et 

iga investeering teeniks maksimaalselt avalikku huvi.“ 

Eesti võttis kriisi haripunktis teadlikult suuna Euroopa Liidu 

vahendite kiirele ja efektiivsele kasutamisele, vähendades 

mitmel pool bürokraatiat näiteks taotluste esitamisel ja välja-

maksmisel. Tulemuseks on Euroopa parimate hulka kuuluv 

Eestis on nii kärpimised kui maksutõusud juba minevikku 

jäänud – 2011. aasta eelarvega maksukoormus hoopis langeb.

Ainuüksi investeeringud omavalitsuste objektidesse ületavad 

mitmekordselt kriisi haripunktis langetatud omavalitsustele 

laekuva tulumaksu-protsendist vähenenud vahendid

Sotsiaalne kaitse
33,2%

Haridus
11,8%

Vabaaeg, kultuur ja 
religioon  2,8%

Tervishoid
13,6%

Elamu  ja 
kommunaal-
majandus 0,1%

 Keskkonnakaitse
 4,2%

 Majandus 14,8%

Avalik kord ja 
julgeolek 5,4%

Riigikaitse 5,4%
Üldised valitsussektori 
teenused   5,4%

•	 2011. aasta kulude jaotus tegevusalade lõikes (%)
 Allikas: Rahandusministeerium
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euroraha kasutamise tempo ning vahendite kasutamine kriisi 

haripunktis ehk ajal, mil neid kõige rohkem vaja läheb. Küsi-

muse peale, kuidas kommenteerida Olev Raju ja Jüri Ratase 

väiteid eurorahade otsalõppemisest peale 2013. aastat hakkab 

Rõivas naerma: „Mingit seost tegelikkusega sellel jutul pole. 

2014-2020 finantsperspektiiv ei ole küll veel lõplikult kokku 

lepitud, aga mingist dramaatilisest poliitikamuutusest ei räägi 

keegi. Eesti jaoks tähendab see, et Euroopa Liidu struktuuri-

vahendeid saab kasutada enam-vähem ühtses tempos aastani 

2020. Oluline on, et oskaksime seda hinnata ning nende 

investeeringute tulemusel jõuab Eesti infrastruktuur uuele 

tasemele.“

Prioriteedid

Kuna avaliku sektori tegevuskulud on 2011. aastal pea eranditeta 

külmutatud, siis tulenevad valdkondlikud kasvud peamiselt 

investeeringutest või uutest tegevustest. Näiteks hariduse vald-

konna kulud kasvavad 7,9%, mis on valitsusliidu põhimõtteline 

seisukoht. Hariduskulud on kasvanud nii protsendina eelarvest kui 

absoluutnumbrina kõikidel aastatel. 

Kultuurivaldkonnas on haridusega sarnaselt väga 

suur uute investeeringute osakaal, samuti 

leitakse raha nii kultuuripealinn Tallinn 

2011 projektile, kui ERSO eelmise 

juhi tekitatud eelarvepuudujäägi 

katteks. „On selge, et ametist 

lahkunud juhi tekitatud eelarvepuudujääk ei tohi mõjutada kogu 

orkestri tulevikku ning ERSO tegevusrahu tuleb taastada,“ kom-

menteeris Rõivas. „Samas on selge, et olgu riigilt toetust saav asu-

tus kuitahes tähtis ja väärikas, juhi ülesanne on toimetada seaduste 

piires. Ka riigieelarve on seadus.“

Sotsiaalvaldkonnas kasvavad nii kulutused pensionidele (461 miljoni 

krooni võrra) kui vanemahüvitisele, mõlemad kasvud on tingitud 

isikute ringi laienemisest – pensionide puhul lisaks töötavate 

pensionäride tööstaaži kasvust ning vanemahüvitise puhul vane-

mate pisut kõrgematest sissetulekutest. Riigikogus tehtud muuda-

tuse alusel lisandub nimetatud kasvudele ka toimetulekupiiri tõusu 

kasv 1000 kroonilt 1200 kroonile, mis nõuab lisavahendeid 64 

miljoni krooni ulatuses.

Kaitsekulude tase jõuab 2011. aastal 1,9%-ni SKTst, ehk 

liigub jätkuvalt 2% kursil. Riigieelarve kogumahust moodustab 

see 4,4%. Samas kui oleks realiseerunud kõik opositsiooni tehtud 

muudatusettepanekud, oleks 2011. aasta kaitsekulude tase tervelt 

61,4% 2010. aasta tasemest väiksem. Rahanduskomisjoni juhi sõnul 

näitab see, et opositsioon ei võta muudatusettepanekute tegemist 

just liiga tõsiselt. Oleks 

ju totter arvata, et 

riigikaitses on 

võimalik ühe 

aastaga kaks 

kolmandikku 

eelarvest 

kärpida ning et julgeolek on kaup, mida saab osta üksnes 

otsese sõjalise ohu aastatel. Õnneks sellised ekstreemsed näited 

siiski parlamendi enamuse toetust ei leidnud.

Opositsiooni ettepanekud

Opositsiooni ettepanekutest olulisimaks 

peab Taavi Rõivas toimetulekupiiri tõstmist: 

„See on asi, mida ka koalitsioon üksmeelselt 

toetas, erinevus oli üksnes katteallikas. Üle-

jäänud opositsiooni ettepanekud olid 90% 

ulatused väikesed lisakulud konkreetsetele 

objektidele. Pidasime õigemaks jääda selle 

juurde, et investeeringud tehakse pikaajalis-

te plaanide alusel ning läbipaistvalt. Kavan-

datava 16 miljardi kõrval olid opositsiooni 

plaanid muidugi väga väikesed.“ Rõivase 

sõnul on opositsioonisaadikutelt eelarve 

kohta kuulda rohkem tunnustust kui laitust: 

„Eks natuke ikka kritiseeritakse, aga ühtegi 

suurt etteheidet pole välja toodud. Võtame seda kui tunnustust 

tehtule.“

•	 Maksukoormus languses (% SKPst)
 Allikas: Rahandusministeerium

8 fakti 2011. aasta riigileelarvest

• Eelarve kulude maht on üle 94 miljardi krooni

• Kõigi aegade kõrgeim investeeringute tase –   

 üle 16  miljardi krooni

• Eelarvepuudujääk 1,6% SKTst

• Maksukoormus langeb 0,6% võrra SKTst

• Taastatakse maksed pensionide II sambasse

• Toimetulekupiir tõuseb 1000 kroonilt 1200   

 kroonini

• Hariduskulud kasvavad ligi 8%

• Kultuuripealinn Tallinn2011 toetuseks eral-  

 datakse üle 50 miljoni krooni

Valitsusliit toetas toimetulekupiiri tõusu 
1200 kroonini

Valitsusliidu eestseisus toetas roheliste fraktsiooni ette-

panekut tõsta toimetulekupiiri uuest aastast 20 protsendi

ehk 200 krooni võrra 1200 kroonini (76,7 eurot). Toimetuleku-

piiri tõstmine pälvis nii ajakirjanduse, kui ka näiteks

Lastekaitseliidu tunnustuse, sest muudatus kasvatab ka 

laste toimetulekupiiri 800-lt kroonilt 960 kroonini.

 

Järgmise aasta riigieelarvesse on kavandatud toimetuleku-

piiri tõstmiseks 64 miljonit. See summa põhineb praegusel 

toimetulekutoetuse saajate hulgal. Muudatusettepaneku 

esitanud roheliste fraktsioon nägi katteallikana valitsuse 

reservi vähendamist, mida valitsusliit ka aktsepteeris.

Taavi Rõivase töövarju Janno päev kujunes 
27-tunniseks maratoniks tänu eelarve-
menetluse ööistungile. 
Foto: Karel Koplimets
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Reformierakonna laiendatud volikogu toimus 27. novembril Tartus Dorpat Konverentsikeskuses. Päeva alus-

tas erakonna esimees peaminister Andrus Ansip, kes rääkis üldisemalt poliitilisest olukorrast, juttu tuli ka 

eelseisvast kampaaniast ning tehtud töödest. Pikemalt peatuti 2011. aasta valimisprogrammi tutvustamisel.

Fotod: Kristiina Hansen
Laiendatud volikogu

Erakonna laiendatud volikogule olid oodatud ka 
kõik kandidaadid - fotol endine rahandusminister 
Aivar Sõerd ja vandeadvokaat Kaja Kallas

Volikogul näidati tõsise jutu vahele ka humoorikaid reklaamklippe. Fotol esiplaanil (vasakult) volikogu esi-
mees Rain Rosimannus, peaminister Andrus Ansip, justiitsminister Rein Lang, sotsiaalminister Hanno Pevkur, 
peasekretär Kristen Michal ja peaministribüroo juhataja Arto Aas.

Riigikogu rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas 
selgitab, et huvihariduse edendamiseks plaanime 
kehtestada ringiraha

Erakonna  aktiivsest laienemisest rääkis 
peasekretär Kristen Michal - meiega on sel 
aastal liitunud üle 2000 inimese

Rein Lang, Jürgen Ligi ja Keit Pentus 
tutvustasid kaheksat valdkonda puudutavat 
majandus- ja rahandusprogrammi

Aasta isa 2010 Urmas Kruuse ja endise 
rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kuula-
vad pere- ja rahvastikuprogrammi tutvustust

Peakontori piirkondade divisjoni juht Kalev 
Lillo ja sotsiaalminister Hanno Pevkur peale 
volikogu ametliku osa lõppu

Kampaaniajuht Annika Arras näitas kohalvii-
binutele fragmente valmivast kampaaniast



Kui Kaja Kallas (33) otsustas tudengina 

lõplikult vanematekodust ära kolida, ootas 

ta, et ema vast ikka poetab väikese pisara ja 

isa palub korra selle üle veel järele mõelda. 

Juhtus aga nii, et vanemad hakkasid see-

peale hoopis omavahel arutama, kuidas Kaja 

toast raamatukogu teha. 

Mõned lapsed on rohkem oma vanemate moodi, 

mõned vähem. Kaja naerab nagu ema Kristi ja 

kasutab isa Siimuga sarnaseid kõnemaneere. 

Ilmselgelt on üht-teist ikka geneetilise koodiga 

kaasa antud. Veelgi enam, ta tahab olla tema ise 

ja iseennast tõestada omamata võrdlusi ükskõik 

kelle teisega. Selle sagedane rõhutamine teeb 

temast veelgi enam oma vanemate võsukese – 

isepäised, edasipürgivad, ülisuure õiglustunde ja 

sooja südamega on nad ju kõik.

Kadunud Musta mere ääres

„Ma ise seda lugu ei mäleta, aga ema-isa on seda 

mulle nii palju kordi rääkinud, et ma peaaegu nagu 

mäletaks,“ alustab Kaja päris algusest.

Kaheaastasel Kajal oli pissihäda. Kuna ema Kris-

til oli parasjagu sahmimist poeg Üloga ja teised 

sõbrad (perekond Pärn) olid mööda randa laiali, siis 

palus ta väikesel Kajal minna issi juurde, kes väheke 

eemal põõsa varjus raamatut luges. Kaja läks.

Paari tundi hiljem liikus rannaseltskond Siimu ja Kaja 

juurde, et nendega koos rannast lahkuda. Siim luges 

jätkuvalt põõsa varjus raamatut, Kaja aga seal polnud. Isa pol-

nud pisitütart näinudki ja oli veendunud, et ta oli ema juures.

Paanika, otsingud, mänguväljak ja väike Kaja kiigel jalgu kõlgu-

tamas: „Issit ei olnud seal,“ oli ta rahulikult peale paaritunnist 

kaotsis olekut lausunud.

Moskva. Esinemine Gorbatšovile

„Kõige lahedam iseseisva elu mälestus on mul 10-aastaselt. 

Eestist valiti välja grupp, kes sai minna Gorbatšovile esinema. 

Sõitsin koos Sõlekesega Moskvasse, kus kolme nädala jooksul 

enne esinemist iga päev trenni tegime,“ meenutab Kaja.

Kodused olid veendunud, et lastel on Moskvas raske elu. Oli 

ju ise käidud ja nähtud. Mida nad aga ei teadnud, oli see, et 

lapsed elasid eliithotellis, kus kalamari ja küpsised olid vaid 

nupulevajutuse kaugusel. Nii siis oligi pehmelt öeldes naljakas 

saada emalt kirja „Kajakene, pea vastu, meie ikka armastame 

sind, varsti saad koju.“

„Seal toimus ka minu esimene kokkupuude turumajandusega,“ 

meenutab Kaja. „Oli selline minu jaoks arusaamatu korraldus, 

et iga tüdruk pidi 

pesema ja trii-

kima nii enda kui 

partneri särgi. 

Ma ei mõistnud 

sellist ebaõiglust 

ja pakkusin oma 

tantsupartnerile väikese tehingu – tema toob mulle maja eest 

müügiletist kolm banaani ja siis saab puhta särgi.“ Loomulikult 

tuli see välja ja Kaja sai tantsuõpetajatelt korra-liku peapesu. 

Eks ma pahandustesse sattusin tõesti, nendib Kaja: „Kui ree-

gel ei olnud minu jaoks piisavalt põhjendatud, siis see reegel 

polnud minu jaoks alati täitmiseks. Kodus me arutasime asjad 

läbi ja meid ka kuulati, polnud nii, et vanemad peavad loengut 

ja nii on. Me arutasime asjade üle ja mulle selgitati, miks peab 

olema nii ja mitte teisiti. Eks see mõjutas.“ Isegi tookord, 

banaani-särgitehingu ilmsiks tulles ei andnud asi Kajale rahu 

ja ta palus õpetajatel põhjendada, miks peab. Vastuseks oli 

tulnud, et aga poisid ju tassivad tüdrukute kohvreid. „Tõesti 

jah, bussist hotelli ukseni oli 10 meetrit, selline võrdne tehing 

siis oligi,“ ironiseerib Kaja lõbusalt seda mälestust.

Päevikupidaja

Kaja hakkas 14-aastaselt päevikut pidama ja tegi seda kuni 

Roometiga (toim. Roomet Leiger, endine abikaasa) tutvumiseni: 

„Talle sain kõigest rääkida, polnud vaja enam kirjutada.“ 

„Päevikuid lehitsedes ma ikka üllatun, kuivõrd tõsiselt ma tol 

ajal ühiskondlikke sündmusi läbi elasin. Eks põhiline kirjutamis-

aine oli ikka suhted poistega, aga näiteks Eesti krooni tulekule 

ja sotsiaalpanga moratooriumile olen 

pühendanud ikka mitmeid lehekülgi,“ 

räägib ta.

Kaja nägi Eesti kroone pisut enne, kui 

kõik teised, aga seda, millal kroon 

täpselt tuleb, ta tõesti ei teadnud: 

„Mu käest ju küsiti kogu aeg ja kui ma ütlesin, et ei tea, siis 

keegi ei uskunud. Nende arvates ma ju pidin teadma. Igal juhul 

hakkas see pärimine mulle lõpuks nalja tegema ja hakkasin 

vastu aasima, et no millal ikka, eks ta minu sünnipäevaks tuleb 

(toim. 18. juuni). Ja tuligi, vaid kaks päeva hiljem,“ naerab Kaja.

Nüüd aastaid hiljem oma päevikuid lehitsedes ja tagasi vaada-

tes leiab Kaja, et tal on lapsepõlvega väga vedanud: „Vane-

mad lasid mul olla laps suhtelist pikalt, mul oli pikk ja õnnelik 

lapsepõlv. Nad on alati välja näidanud, et ükskõik mis sa teed, 

meie ikka armastame sind. Kõik võivad olla sinu vastu, aga meie 

oleme alati sinu selja taga.” Kaja on arvamusel, et just tänu 

kodust kaasa antud kindlustundele on ta ise ja ka vend Ülo julge-

nud ehk ka elus rohkem riske võtta. „Selline suhe vanematega ei 

ole iseenesest mõistetav, kõigil pole nii,“ rõhutab Kaja vanemliku 

hoole tähtsust.

„Küsisin ja küsin siiamaani nõu nii emalt kui isalt, kuigi teemad 

Novembris liitus Reformierakonnaga 

konkurentsiõiguse tippasjatundja, 

vandeadvokaat ja EBS-i koolitaja Kaja 

Kallas. Kes ta on, peale selle, et ta 

oma ema ja isa tütar on?

Tekst: Annika Arras

PERSOON
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„Kui reegel ei olnud minu jaoks piisavalt põhjendatud, 

siis see reegel polnud minu jaoks alati täitmiseks. Kodus 

me arutasime asjad läbi ja meid ka kuulati, polnud nii, et 

vanemad peavad loengut ja nii on.

Mitmed varajase iseseisva elu mälestused 
on Kajal seotud tantsuansabliga “Sõleke”. 
Foto: erakogu
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on erinevad,“ kirjeldab Kaja suhteid vanematega. Isa on see, 

kes kasvatas uudishimu maailma vastu - nädalavahetustel käi-

sid õde-venda isaga muuseumides, kus oli alati midagi põnevat 

ja uut. Ema seevastu õpetas soojust ja hoolivust teiste vastu. 

„Ema kuulab ära, aga isa toob sisse mingi uue aspekti küsides, 

et kas sa selle peale ikka oled mõelnud.“

 

Suhted vennaga on alati olnud väga lähedased, kuigi 

lapsepõlves sai ikka kakeldud ka. „Ta on mu parim sõber,“ lau-

sub Kaja südamest. „Ülo pisemale tütrele olen tihti lapsehoid-

jaks ja eks saab need meie lapsepõlve lollused nüüd ka talle 

korralikult selgeks õpetatud,“ lisab Kaja lõbusalt.

Koolitee

„See, et ma 7. Keskkooli (toim. tänane Inglise Kolledž) sisse 

sain, on väga oluline hetk minu elus,“ tõdeb Kaja kooliaastatele 

tagasi vaadates. Tal on väga head mälestused ja sõbrad Tallinna 

Lilleküla Keskkoolist, kus ta kuni 9. klassi lõpuni õppis, samas 

aga tunnistab, et sealne suhtumine õppimisse oli hoopis teine. 

„7. keskkoolis oli õppimine popp, pingutama pidi korralikult,“ 

toob ta välja kahe kooli peamise erinevuse ning lisab, et uues 

koolis oli alguses kohutavalt raske, mistõttu ka õppeedukus 

langes.

Meenutus 7. keskkooli sissesaamisest annab väikese vihje 

Kaja sihikindlusest ja ehk ka pisut jäärapäisusest – kui midagi 

ette võtab, siis teeb ära ja mitte ükski takistus teel ei peata 

teda eesmärgini edukalt jõudmast. Kaja meenutab: „Õppisin 

põhikoolis saksa keelt ja tegin 9. klassi lõpus inglise keele 

eksami, kuigi ma polnud koolis seda õppinud. Olin seda ise-

seisvalt teinud. Õppenõukogu tuli kokku ja peale 

tõsist arutelu lubati mul see eksam siis ära teha.“

Algne plaan oli minna õppima 21. keskkooli: „Reaali peale mul 

annet pole, see ressurss on kõik vennale läinud. Proovisin siis 

humanitaari, aga sisse ei saanud.“ Vanemad soovitasid ikka 7. 

keskkooli ka proovida. „Mäletan, et sisseastumiseksami eelsel 

õhtul oli jäähallis öödisko, kuhu mul kindlasti minna oli vaja, 

poistega oli vaja ikka asju ajada ju. Ema keelitas mitte minema, 

lõpuks aga leppisime kokku, et tulen kaheteistkümneks koju. 

See oli muidugi nõme, et pidu niimoodi ära rikuti, aga kokkulepe 

oli kokkulepe ja olin lubatud ajal kodus. Sõbranna, kes pikalt 

edasi pidutses, hommikul katsetele ei jõudnudki. Mina aga sain 

kooli sisse,“ on Kajal hea meel, et ema sõna tookord peale jäi. 

Praegune Inglise Kolledži rektor Toomas Kruusimägi oli Kaja 

inglise keele õpetaja ja üsna karm õpetaja: „Raske, aga hästi 

põnev oli. Huvitavad artiklid, videotreeningud. Hinded olid 

kõigil nõrgad, kõige tugevam sai vist kolme, mitte keegi ei 

saanud viite. Aga ülikooli sisseastumiste edetabelites oli Tartu 

Ülikooli inglise keele eksami esimesed kümme tulemust meie 

klassi omad,“ on Kaja koolist saadud hea hariduse üle uhke.

Juuratudeng

Peale keskkooli polnud Kajal päris täpset ettekujutust, kelleks 

saada ja mida edasi õppida. Selge oli see, et olenemata heast 

keelevaistust ta keelteadlaseks saada ei tahtnud ja reaalainete 

peale annet polnud: „ Vaatasin ka muid erialasid, aga otsus-

tavaks sai vist see, et juurasse sisseastumiseks polnud vajalik 

matemaatika eksam. Mul polnud tegelikult ettekujutust, mida 

õigusteadus endast kujutab, see selgus alles töö käigus.“ 

Kui Kaja mõistis, et 

temaga koos võeti samale 

erialale vastu 160 noort, 

tekkis tal hirm, et kui ta 

kohe ei alusta, siis hiljem 

tööle ei saa. Peale esi-

mest kursust, 1996. aasta 

suvel, läks ta kohe advo-

kaadibüroosse Tark & Co 

praktikale. „Terve suve 

rabasin ja sain selle eest 

2000 krooni, olin selgelt 

pettunud. Isa aga ütles, et 

vaata, kui sa teed midagi 

raha pärast, siis sa kaotad 

ka rahas, kui teed entu- 

siasmist või südamega, siis 

see ühel hetkel hakkab ka 

rahaliselt sisse tooma.“

Terve ülikooliaja käis Kaja 

paralleelselt ka tööl. II 

kursuse alguses töötas 

Vanemuise teatris jurist-konsultandina, varasemasse praktika-

kohta Tark & Co’sse läks tööle peale III kursust. Kooliga paral-

leelselt töötamine andis ühe vaatenurga, mida teistel sel ajal 

ehk polnudki: „Koolis ei saa teinekord aru, miks õpitavat ainet 

üleüldse vaja on ja see tun-

dub asi asja pärast, mitte et 

seda tegelikult vaja oleks. Kui 

sul aga kohe tekib reaalseid  

situatsioone, kus raamatu-

tarkust rakendada saad, on korraga õpitul põhjus ja see annab 

nii palju motivatsiooni juurde.“

Päris viieline ta ülikoolis just polnud, aga õppeedukus oli hea. 

Hinnete üle kauplemas ei käinud isegi siis, kui tundus, et õppe-

jõu poolt antud hinnang oli ebaõiglane: „Hinne pole kõige olu-

lisem, uhkus on oluline.“ Ja hinded ei tee sinust veel oma vald-

konna asjatundjat on Kaja veendunud: „Iga päev pead töötama 

ja tõestama, et oled millekski suuteline. Ise ehitan üles, ise 

olen keegi.“ 

Vandeadvokaat Kallas

Praktikandist täieõiguslikuks advokaadibüroo juristiks, advo-

kaadiks, vandeadvokaadiks, Tark ja Co partnertiks, konkurentsi-

õiguse suuna ülestöötajaks Luiga Mody Hääl Borenius advo-

kaadibüroos ja taas partneriks. Tundub, et Kaja suur tahe ise 

keegi olla ja midagi ära teha pole pelgalt jutuks jäänud. 

„Mingi hetk sain aru, et mõistmaks majanduse toimimist on 

lisaks juuraharidusele 

vaja juurde majandus-

alast haridust, seetõttu 

astusin Estonian Busi-

ness Schooli MBA ja 

hiljem juba EMBA programmi. Tänaseks olen EMBA programmi 

üks koolitajatest,“ räägib Kaja. Seda, et ta 1995. aasta suvel 

Tartu Ülikooli õigusteaduskonda sisseastumiseksameid tehes 

Eesti Ekspressile intervjuud andes lausus: „Kodus on nii palju 

juttu majandusest, et ma tean kindlalt, mida ma õppima ei 

lähe,“ ta täna enam ei mäleta. Intervjuu andmist mäletab aga 

küll: „Mu kooliõde töötas Ekspressis ja ütles, et teeb lugu 

ülikooli pürgijatest. Seda, et tegelikult tehti lugu „kuul-

sate pintsaklipslaste lastest“ sain teada alles lehte avades,“ 

meenutab ta ja sõnab, et hea meelega ta seda lehelugu tollal 

just ei tervitanud, sest katsed olid alles ees ja polnud sugugi 

kindel, et sisse saab: „Tähelepanu lisas eksamitele ebavaja-

likku pinget.“

„Iga päev pead töötama ja tõestama, et oled millekski 

suuteline. Ise ehitan üles, ise olen keegi.“

Ülikooli ajal käis Kaja paralleelselt ka tööl - prakti-
kandist Tark ja Co advokaadibüroos konkurentsiõiguse 
suuna ülestöötajaks Luiga Mody Hääl Borenius advokaa-
dibüroos ja partneriks. Foto: Jarek Jõepera

Põhikoolis vaid saksa keelt võõrkeelena õppinud tüdrukutirtsuna 
soovis Kaja lisaks inglise keele eksamit sooritada - kuna ta oli keelt 
vaid iseseisvalt õppinud, pidi selleks loa andma õppenõukogu. Kaja 
lõpetas 7. Keskkooli (praegune Tallinna Inglise Kolledž). Foto: erakogu
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Konkurents

Seda 15. aasta tagust artiklit lugedes leiab teisigi ootamatuid 

paralleele. 18-aastase koolitüdruku tsitaat: „Konkurents peab 

olema teretulnud nähtus“ on täna saanud tema suurimaks 

tööalaseks kireks ja saavutuste keskmeks. Advokaatide ring-

konnas tuntakse teda 

kui Euroopa ja Eesti 

konkurentsiõiguse vaiel-

damatult parimat spet-

sialisti, keda on mitmel 

aastal valitud erinevate 

maailma advokaate hindavate kataloogide poolt juhtivaks te-

gijaks Eesti konkurentsiõiguse valdkonnas. 

Oma veebipäevikus kirjutab Kaja, et nüüd, kui ta on astunud 

sammu poliitikasse, jääb see valdkond jätkuvalt üheks tema 

suurimaks väljakutseks: „Kuivõrd tööalaselt olen peamiselt 

tegelenud konkurentsiõigusega, siis tahaksin endiselt seista 

vaba konkurentsi eest. Mida tihedam on konkurents, seda 

suurem on tarbijate valikuvõimalus ja seda parem on lõpp-

kokkuvõttes meie elukvaliteet. Konkurentsi saab suurendada 

tõstes inimeste ettevõtlikust ja julgustades inimesi investeerima 

ja ise midagi looma. Peaksime liikuma edasi kadedusest ja 

nõukogude aegsest mentaliteedist, kus kapitalist oli vaenlane. 

Sest nagu eelpool juba rõhutatud, toob ettevõtlus lisaks pare-

matele ja odavamatele kaupadele ning teenustele kaasa ka 

tööpuuduse vähenemise ja maksulaekumiste suurenemise.“

Poliitikasse

Takkajärgi tundub, et Kaja tulek poliitikasse oligi ju vaid aja 

küsimus. Vend Ülogi on seda meelt. Üllatusmomenti lähematel 

sõpradel ei tekkinudki – eks nemad nägid kõrvalt ammu seda, 

mida Kaja ise veel ei teadnud või siis ei tahtnud tunnistada. 

Lapsest saadik on teda polii-

tika huvitanud ning selle  

toimimist on ta väga 

lähedalt näinud. „Vane-

mad ei keelanud mul hiliste 

öötundideni istuda isa ja 

tolleaegsete tipp-poliitikutega köögilaua ääres ja kuulata arut-

elusid Eesti elu paremaks muutmise kohta. Meie köögis ei arutatud  

kunagi selle üle, kuidas mingi idee hääli toob, vaid selle üle, kuidas 

selle rakendamine Eesti elu paremaks muudab,“ meenutab ta. 
 

Lapsepõlve helgetes mäletustes Kaja siiski ei ela. Argipäev ja 

tänane päev on midagi muud ning ta on arvestanud ka sellega, 

et advokaaditöö kabinetianonüümsus muutub kõrgendatud 

avalikuks tähelepanuks: „Vahetada oma rahulik elu avaliku elu 

vastu on kindlasti asja negatiivne pool. Samas lastes avalikku 

kriitikat ja tähelepanu kartes ebaõiglusel võidutseda, on minu 

arvates vale. Kus viga näed laita, seal mine ja aita.“

„Ma arvan, et isal on mu otsuse üle hea meel ja ema toetab 

mind ju alati, mida iganes ma ka ei teeks,“ lõpetab ta mõtlikult.

Siim Kallas: õnn kaasa!

Milliste tunnetega võtsid vastu uudise, et tütar 
Kaja on otsustanud poliitikasse minna?
Otsustamisele kulus asjaosalisel päris palju aega. Esimeste 

poliitikahuvi märkide ilmumine, mis seal salata, ehmatas veidi, 

aga oli aega harjuda. Meie lapsed on mõlemad iseseisvad 

inimesed ja on alati teinud oma saatusesse puutuvaid otsuseid 

ise. Aga Kajal näib tõesti poliitikategemiseks eeldusi olevat 

- iseseisev, omaenda kogemustel põhinev mõtlemine, oskus 

kõnelda, oskus inimesi veenda, oskus kirjutada. Nii et - miks ka 

mitte. Ja õnn kaasa!

Millised õpetussõnad talle kaasa annad?
Õpetussõnadega peab olema ettevaatlik. Poliitika on aja 

jooksul palju arenenud ja mina olen ju juba peaaegu seitse 

aastat Eesti poliitikast eemal olnud. Aga eks ma üritan anda 

oma parima, et oma kogemuste põhjal aidata tütart edu saavu-

tada, aga eelkõige aidata vältida kiiret ärapõlemist või ka kiiret 

ärakõrbemist, mis on kaks iseasja. Eks poliitikas ole vaja leida 

õige tasakaal. Ühest küljest peab poliitik 

olema isikupärane, silmapaistev isik-

sus, kellel on oma, sõltumatu 

mõtlemine ja omad vaated, oma 

kaart. Teiselt poolt peab poliitik 

tegema meeskonnatööd, ilma mil-

leta edu parlamentaarses valit-

semises pole võimalik saavutada. 

Kus see piir on ? 

Kindlasti pole see 

aritmeetika. Igal 

konkreetsel 

juhtumil on 

see isemoodi.

Sten Luiga, Luiga Mody Hääl 
Borenius vanempartner

Tunnen Kajat kolleegina enam kui 15 

aastat. Kajat iseloomustab professio-

naalina eelkõige jäägitu pühendumine 

oma kliendi eesmärkide saavutamisele. 

Kaja on heas mõttes mängur, kes tema 

väärtushinnangutega sobiva ülesande 

korral panustab selle täitmiseks tasakaalu-

kalt kõik oma teadmised ja isikliku 

talendi. Rahulolevad on need kliendid, 

kelle eesmärk mahutub Kaja väärtus-

hinnangute süsteemi ja maailmavaatesse. 

Sellisel juhul realiseerib Kaja ennast 

110%. Õnneks tunneb Kaja ennast hästi 

ja teistsuguseid ülesandeid ta tavaliselt 

ka ei võta. 

Nagu enamus andekaid inimesi, siis 

loomult vajab Kaja pidevalt uusi olukordi 

ja väljakutseid, milles ennast proovile 

panna. Rutiini vaikivat talumist ei saa just 

Kaja tugevate omaduste hulka liigitada. 

Inimesena on Kajas seda seletamatut 

„miskit“, mis sunnib teda ruumi sisene-

misel kohe märkama ja enamasti kaas-

neb temaga nakatavalt hea tuju. Kaja 

loomuses on ideaalses proportsioonis 

tarkust, sõjakust, kirge ja elegantsi, mis 

kokku kõlades teevad heast advokaadist 

erakordse advokaadi. 

Annika Avikson, pinginaaber

Et Kajal õnnestus sisse saada Inglise 

Kolledži 10. klassi, on juba märk omaette. 

Tahtjaid oli palju ning nõudmised karmid. 

Meie klassi elas Kaja nii kiiresti sisse, 

nagu oleks ta meiega I klassist saadik 

koos olnud. Ma täpselt ei mäletagi, 

kuidas ta minu pinginaabriks sai, aga mul 

vedas! Juba kooliajal oli ta laia silma-

ringiga ja rääkida sai temaga millest 

iganes ja lõputult. Ja igav ei hakka Kajaga 

mitte iialgi, nalja saab alati ja palju! 

Seejuures on tal väga hea omadus osata 

ka enda üle naerda. Mäletan, kui ma 

esimest korda Kaja juurde ööseks jäin ja 

tema ema äratas meid hommikul sõna-

dega „Tõuske ja särage“ ning ma natuke 

pabistasin, et kuidas ma nüüd Siim 

Kallasega hakkan mune kokku koksima... 

Aga nende kodus on alati olnud äärmiselt 

meeldiv, sõbralik, toetav ja positiivne 

õhkkond. See on kõik ka Kajale edasi 

kandunud.

Ilmselt geenidega on talle kaasa antud 

ka hea suhtlemisoskus. Olen kindel, et 

ta suudaks sama vabalt suhelda Barack 

Obamaga, nagu ta saab jutule väikeste 

lastega, kelle hoidjaks sõbrad teda ikka 

ja jälle kutsuvad. Ning ta ei põe, kui koh-

tub juhuslikult mõne võõraga, kes teda 

väga huvitab, vaid läheb kohe temaga 

rääkima! Ei saa mainimata jätta, et Kajale 

meeldib väga esineda ja tähelepanu kesk-

punktis olla, ta oli alati meie jõulu-

etenduste üks staare ning tema popu-

laarsuse tunnistuseks on kasvõi „Dream 

Girl“ tiitel keskkooli viimasest klassist. 

Meil on tore komme saada nelja kesk-

kooliaegse sõbrannaga kord kuus kokku 

ning kord aastas külastada Londonis 

elavat klassiõde. Tõelised sõbrannad on 

asendamatud!

PERSOON
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Konkurentsi saab suurendada tõstes inimeste ette-

võtlikust ja julgustades inimesi investeerima ja ise 

midagi looma. 

Isa Siim arvab, et Kajast võiks saada hea poliitik, sest tal on 
süda õiges kohas ja selged põhimõtted, ta on reaalse tööelu 
ja majandusega kokku puutunud ning mõistab asjade toimi-
mise mehhanisme. Foto: Jarek Jõepera
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Üleilmne finantskriis raputas majandusliku turvatunde 

alustalasid kogu maailmas. Vähe on asju, millele saab täna kin-

del olla. Üks kindel asi on see, et Eesti riik on suutnud vältida 

võlaorjusesse langemist ning täita kõigi meisse mitteuskujate 

kiuste eurotsooni kriteeriumid. Meie saavutusi on märgatud ja 

tunnustatud mitmete Lääne mõjukamate majandusväljaannete 

ja -institutsioonide poolt.

Küll aga pole euro asi iseenesest. Märksa tähtsam on see, mis 

saab edasi. Kuidas seda head rahvusvahelist mainet ja soodsat 

olukorda enda huvides tööle panna? Mis on tänases maailmas 

see magnet, mis tõmbaks Eestisse heade ideedega inimesi, in-

vestorite raha ja globaalselt konkurentsivõimelisi ettevõtteid ja 

mil moel pöörame enda poole meie toodangu potentsiaalsete 

ostjate näod?

3. detsembril toimus Swissotelis Liberalismi Akadeemia ja 

Reformierakonna poolt korraldatud Suur Majanduskon-

verents, mis otsis vastust küsimusele, mis saab edasi 

pärast euro tulekut ning mis annab suuna kriisijärgsele se-

nisest tõhusamale majanduspoliitikale. Konverentsi korral-

damisele panid õla alla ka Euroopa Liberaalid ja Demokraa-

did ning Friedrich Naumanni Fondi.

Euro käes. Mis saab edasi? Eesti tuleviku väljakutsetest

Peaminister Andrus Ansip keskendus Suurel majanduskon-

verentsil kõneledes tulevikule ja sellele, mida maailma majan-

duses toimuv meie riigile õieti tähendab. Järgneb kokkuvõte 

peaministri ettekandest. 

Rahvusvahelise valuutafondi andmetest teame, et viimase 

kümne aasta jooksul on Euroopa Liidu kõige kiiremini kasvav 

majandus olnud Eestil. Meil on läinud suhteliselt hästi. Eesti 

majanduspoliitika nurgakivideks on olnud kindel raha, range 

eelarvedistsipliin, õiglane maksupoliitika, vähene bürokraatia, 

rahvusvaheline avatus ja läbimõeldud toetusskeemid. 

Eesti väljakutse on tootlikkuse suurendamine. Meie tootlikkus 

on kasvanud märksa kiiremini kui kõigis Euroopa Liidu 27 liik-

mesriigis keskmisena, kuid arenguruumi on sellegi poolest kül-

laga. Oleme saavutanud 60% tootlikkuse taseme võrreldes teis-

tega. Eesmärk on 

aastaks 2020 tõsta 

see 80%-le ELi 

keskmisest. 

Esinejad läbi kon-

verentsi rõhutasid 

hariduse kvaliteedi tähtsust. Eestlased on alati olnud haridus-

usku ja uuendusmeelsed. Küprose, Taani ja Rootsi järel on Eesti 

suurim haridusse investeerija – seda tervelt 6,7% sisemajan-

duse kogutoodangust. Selle raha eest oleme suutnud luua kül-

lalt hea haridustaristu, aga see protsess pole lõppenud, need 

investeeringud on jätkuvad. Meie väljakutseks on tõsta hariduse 

kvaliteeti ja vahendite kasutamise efektiivsust. 

Reformierakonna maksupoliitilised sihid aastatel 2011-2015 saab 

kokku võtta lausega: kehtestame maksurahu kõigi maksude 

osas, välja arvatud tööjõumaksud. See tähendab jätkamist lihtsa 

ja ettevõtlikkust soodustava ühetaolise üksikisiku tulumaksuga 

ning astmeliselt vaesustava tulumaksusüsteemi välistamist. 

Säilitada tuleb ka tulumaksuvabastus ettevõtetesse tagasi in-

vesteeritud kasumilt. Üldine maksukoormus ei tohi tõusta ja 

järgida tuleb põhimõtet, et sotsiaalvajadusi maksustatakse 

kogutud maksudest, mitte maksude kogumata jätmisest. 

Kindlasti tuleb vähendada töö maksustamist. Selleks tuleb eelar-

vevõimaluste tekkimisel vähenda-

da töötuskindlustusmaksu määra, 

kehtestada sotsiaalmaksule lagi, 

vähendada tulumaksumäära 

(koos maksuvaba miinimumi tõst-

misega) ning kaotada erisoodus-

tusmaks tööga seotud tasemekoolitustelt. 

Riik peab jätkama usaldusväärse eelarvepoliitikaga. Uute in-

vesteeringute ja töökohtade sihtmaana peab Eesti oma rahan-

dusliku usaldusväärsuse süvendamiseks viima riigieelarve aas-

taks 2013 struktuursesse ülejääki ning seejärel hoida ülejääki 

kõigil kasvuaastatel. Kasvatada tuleb reserve, mis lubavad või-

malikud langusaastad valutult üle elada ka tulevikus.

Eesti majandus on taas kasvurajal. Viimane kvartaalne tõus oli 

4,7 protsenti. Jah, see jääb Rootsile alla, meil on mille poole 

püüelda. Kuid kui me ei tee rumalaid muudatusi maksusüstee-

mis, siis see märkimisväärne kasv, mille oleme saavutanud, jät-

kub ka tulevikus. 

Tekst: Henri Arras

Peaminister Andrus Ansip keskendus Suurel majandus-

konverentsil kõneledes tulevikule ja sellele, mida maa-

ilma majanduses toimuv meie riigile õieti tähendab. 

Järgneb kokkuvõte peaministri ettekandest.

Meie tootlikkus on kasvanud märksa kiiremini kui kõigis 

Euroopa Liidu 27 liikmesriigis keskmisena, kuid arengu-

ruumi on sellegi poolest küllaga. Oleme saavutanud 60% 

tootlikkuse taseme võrreldes teistega

• International Monetary Fund’i Põhja- ja Baltimaade valijaskonna direktori vanemnõunik Andres Sutt („Järgmine 

kümnend maailmamajanduses”)

• Roubini Global Economics’i vanemanalüütik Mary Stokes („Arenevate turgude tulevikupilt: Täiesti uus maailm?”)

• rahandusminister Jürgen Ligi ja Financial Times’i Põhja-Euroopa regioonijuht Andrew Ward (arutelu „Kuhu liigub rikkus?”)

• International Finance Corporation’i aktsiainvesteeringute portfellijuht Madis Müller („Miks investeerida Eestisse?”)

• ettevõtjad Margus Reinsalu, Joakim Helenius, Priit Alamäe, Pirko Konsa, Heikki Mäki, Jüri Raidla, Andrei Koro-

beinik ning Olle Horm (Pecha Kucha paneeldiskussioon „Tuleviku peegelpilt ettevõtjate Eestist”) 

• Eesti Vabariigi peaminister Andrus Ansip („Eesti tulevikuväljakutsed”)

Neile ja paljudele teistele küsimustele otsisid 
Suurel Majanduskonverentsil vastuseid 
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Andres Sutt: 
järgmine kümnend 
peab olema parem!

Mary Stokes: 
tugevdage vastu-
pidavust järgmiseks 
kriisiks
Tekst: Annika Arras

Tekst: Annika Arras

Rahvusvahelises Valuutafondi vanemnõunik Andres Sutt 

toonitas Suurel majanduskonverentsil, et olenemata riskide 

suurenemisest, on maailmamajanduse järsu aeglustumise 

tõenäosus siiski madal. Küll aga tuleb arvestada sellega, et 

kriisist taastumine on geograafiliselt ebaühtlane ning habras.

Terve maailm on majanduskriisist puudutatud, kuid olukord 

on stabiliseerumas ning rääkida ei saa ainult halvast, on ka 

positiivseid arenguid. Pangandussektorist tõi Sutt välja kaks 

head uudist: „Kriisi alguses oli suureks ebamäärasuse allikaks 

see, et keegi ei teadnud, mis on pankade laenukahjud. Täna on 

ebamäärasust vähem. Pankade kapitalipositsioonid on parane-

nud ning seeläbi on ka nende võime majandust rahastada märk-

sa parem. Samuti on pangad suutlikumad täitmaks uute regu-

latsioonide nõudeid.“

Kui varasemad kriisid olid ennekõike arenevates riikides, siis 

tänased probleemid on just arenenud riikides, kus võlakoormus 

on kasvanud. Juhtivate tööstusriikide võlakoorem on märkimis-

väärselt suur: „Headel aegadel polnud see probleemiks, küll aga 

on see probleemiks kriisist taastumisel. G7 riikide võlakoorem 

on samal tasemel kui oli sõjaajal,“ sõnas Sutt illustreerides oma 

tähelepanekut juuresoleva diagrammiga.

„Suur võlakoorem muudab majandused tundlikumaks igasu-

guste muutuste suhtes. Maail mamajanduse habras kasv ja 

 

geograafiline ebaühtlus mõjutavad oluliselt riigivõla jätkusuut- 

likust. Täna on selge, et kuni 2011. aasta lõpuni on suurel osadel 

riikidest märgatavad refinantseerimise vajadused,“ võttis Sutt 

kokku riigivõlgade problemaatika.  

„On väga oluline pikemalt ette vaadata ja eelarvereeglid kokku 

leppida. Majanduspoliitilised valikud ei ole enam ühte suunda, 

nagu need oli kriisi tipphetkel,“ sõnas ta kõneldes terve maailma 

ees seisvatest muutustest, mille toob endaga kaasa elanikkonna 

vananemine. Prognoositavalt kasvavad 2011-2030 kulutused 

pensionisüsteemide üleval hoidmiseks hüppeliselt, sama on 

oodata ka tervishoius. „Pensionisüsteemide puhul tuleks tähele 

panna, et riikides, kus pensionisüsteemid on iganenud ja re-

formimata, on ka kulud pensionide katmiseks suuremad.“

Konverentsi lõpus küsimustele vastates toonitas ta, et olenemata 

negatiivsest õhkkonnast Läti majanduse ümber on tegemist edu-

looga, millesse absoluutselt ei usutud: „Läti oli maha kantud, kui 

hakkas oma majandust rajale aitama, enamik ei uskunud, et Läti 

sellest kriisist välja tuleb ja eelarvet kärpida suudab.“

Mary Stokes keskendus oma ettekandes arenevate turgude 

olukorrale ja tulevikule. Ta sõnas, et kuigi arenevate turgude ma-

jandused taastuvad täna teistest kiiremini, pole näha veel seda, 

et arenevad turud asuksid globaalset kasvu juhtima ning asen-

daksid maailma suurima tarbimisveduri USA. Viimase kümne 

aastaga on küll USA ja arenevate turgude ostujõudude vahe 

vähenenud, kuid jätkuvalt on leibkondade tarbimise osakaal (% 

ostujõu pariteedist) ühendriikides suurem.

Grupina näitasid arenevad turud majanduskriisi ajal vastupida-

vust ja suhteliselt terveid bilansse erinevates sektorites - arene-

nud majandused on kriisidele vastuvõtlikumad kui arenevad 

majandused, ka tänane majanduse taastumine peegeldab seda 

selgelt.

Oma ettekande kokkuvõttes rõhutas Stokes, et majandused 

- mitte ainult Kesk- ja Lõuna-Euroopas – on vastuvõtlikud nii 

positiivsetele, kui negatiivsetele šokkidele, mis võivad ületada 

sisepoliitika kontrollivõimet. Seetõttu soovitab ta ka kõikidel 

täna heas majanduslikus seisus olevatel riikidel mitte piirduda 

rahuloluga - tegeleda tuleb riiklike institutsioonide tugevdamise-

ga ja jätkuvate reformidega. 

“Küsige endalt, kuidas järgmise kriisi saabudes vastupidavamad 

oleksite?” rõhutas Mary Stokes ning pakkus välja ka kindlad tege-

vused selleks: 1) parandage äri- ja investeeringute kliimat, luues 

vundamendi pikaajaliseks tootlikkuse kasvuks - investeeringud 

teadusesse ja arendusse, infrastruktuuride parandamine, ju-

riidiliste ja avalike juhtimissüsteemide arendamine ning võitlus 

korruptsiooniga; 2) tugevdage konkurentsivõimet kasvuallikate 

mitmekesistamisega; 3) olge vastuvõtlikud ülemaailmseks koor-

dinatsiooniks vältimaks tulevasi kriise.

Suurel majanduskonverentsil kõnelenud Roubini Global 

Economicsi vanemanalüütik Mary Stokes leidis, et üha 

integreeritumas maailmas elamine peaks peegelduma 

ka poliitilistes otsustes – riigid peaksid olema tulevaste 

kriiside vältimiseks vastuvõtlikumad ülemaailmseks 

koordinatsiooniks.

Joonis 1. G7 valitsusvõlg SKTst (%
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RISKID

• Väga väike siseturg (Eesti SKP 0.2% euroala tervikust).

• Avatud väikese majandusena tundlik välistele 

šokkidele.

• Kõrge võlakoorem majanduses tervikuna (vastan-

dina valitsuse väga madalale võlakoormale).

• Kvalifitseeritud tööjõu puudus – suuremate pro-

jektide puhul raske kiiresti leida vajalikku hulka konkreetse 

valdkonna spetsialiste.

• Pankade laenuportfellide kvaliteet jätkuv prob-

leem, kuigi Skandinaavia emapankade jätkuvas toetuses ei 

ole põhjust kahelda.

• Väga väike kohalik võlakirjaturg.

• Probleem portfelli-investorite jaoks – “õhuke” 

kapitaliturg (Eesti ei mahu MSCI EM indeksisse).

POSITIIVSED MÄRKSÕNAD

• Eestit teatakse väikse piisavalt edumeelse EL-i 

liikmesriigina. 

• EL-i ja OECD liikmestaatus toob endaga automaat-

selt kaasa teatud esmase kindlustunde seadusandliku kesk-

konna usaldusväärsuse suhtes väljaspool Euroopat tule-

vatele investoritele.

• Viimasel ajal on Eesti eelkõige pildile pääsenud 

esiteks seoses muljetavaldava paindlikkusega ja kohanemis- 

võimega, mida terve ühiskond näitas majanduskriisi tingi-

mustes ja teiseks seoses meie peatse eurotsooniga liitu-

misega.

• Aktsepteeritav maksukoormus (kuigi tööjõu 

maksustamine kõrge) 

• Kvalifitseeritud tööjõu maine (internetipõhised 

ärid, lähedus Põhjamaadele)

Eesti väljavaateid aga pidas ta paremateks kui mitmetele teis-

tel Euroopa riikidel, kes kannatavad üle jõu käivate valitsuse 

võlakohustuste all, millele ilmselt saab järgnema kogu majan-

duse kasvule täiendava pidurina mõjuv maksude tõus. „Eestil 

samaväärseid riigitasandi probleeme ei ole ning oma paindlik-

kust on suutnud tõestada ka eraettevõtted. Samas on selge, et 

vajalikud on struktuursed muudatused Eesti majanduses ning 

me peame senisest enam keskenduma ekspordile kui jätkuva 

majanduskasvu mootorile,“ leidis ta.

RISKID, MIS TÄNASEKS MAANDATUD
 
• Valuutarisk – kuigi Eestis võidi alati arvata, et 

krooni devalveerimine on sisuliselt võimatu, siis kindlasti ei 

oldud selles nii veendunud väljaspool! Investorid mõtlevad 

protsendipunktides ning kasutavad igal sammul tõenäo-

susteooriat – isegi seisukoht, et devalveerimise tõenäosus 

on vaid 20%, võib olla piisav, et mingist investeeringust 

loobuda.

• Jooksevkonto krooniline puudujääk  oli peamiseks 

makro-riskiks, millele kõik enne kriisi tähelepanu pöörasid. 

See probleem on nüüd majanduskriisi poolt läbi tarbimise 

ja impordimahtude vähenemise lahendatud.

Madis Müller: 
Eesti on pildile 
pääsenud muljet-
avaldava paindlik-
kuse ja kohanemis-
võimega
Tekst: Annika Arras

International Finance Corporation’i aktsiainvesteeringute portfellijuht Madis Müller leidis oma ettekande „Miks investeeri-

da Eestisse?“ kokkuvõttes, et raskemad ajad on praeguseks möödas nii Eesti kui ka enamike teiste riikide majandustes. 

• Rõhutamist väärib ka asjaajamise ja info kättesaa-

davuse äärmine lihtsus Eestis. 

• Paljud investeerimisvaldkonna inimesed kasuta-

vad erinevate riikide ettevõtluskeskkondadest ning üldiselt 

ühiskondadest kiire ettekujutuse saamiseks erinevaid 

uuringuid. Võime üldiselt oma asukohaga rahul olla:

- World Economic Forum: 33s koht 139st vaadeldud riigist 2010.a.

- Doing Business: 17s koht 183st riigist - - World Bank – 

Worldwide Governance Indicators: regiooni üks liidreid

- UN Human Development Index: 34s koht 169st vaadeldud 

riigist 2010.a

Müller juhtis ka tähelepanu kitsaskohtadele, mis võiksid takis-

tada Eestit tegemast järgmist arenguhüpet. Maailma majan-

dusfoorumi 2010. aasta uuringule viidates ütles ta, et  Eesti 

majandus täna on vahefaasis ning liikumas majandusmudelilt, 

mille aluseks on efektiivsus ja millegi võimalikult odavalt toot-

mine, majandusmudeli poole, mille aluseks on innovatsioon 

ning teadmised.  Mülleri arvates peame endale täna esitama 

küsimuse: „Mida me tegema peaksime, et sinna viimasesse 

kategooriasse (mis iseloomustab kõige jõukamaid riike) ku-

nagi jõuaksime?“ Juuresolev raport näitab, on üheks võtme-

probleemiks on piisavalt kvalifitseeritud töötajate olemasolu.

„Aga kust saada vajalikke moodsa majanduse ülesehitamiseks 

tarvilikke kvalifitseeritud töötajaid?“ küsis ta ning leidis, et 

esiteks tuleks vaadata, kas erialad, mida Eesti tudengid õpivad 

on vastavuses sellega, mida järjest suurema lisandväärtusega 

teenuste ja toodete peale orienteeritud majandus ja tööturg va-

jab. Eesti hariduse hetkepilt aga peegeldab selgelt seda, et liiga 

vähe on reaalaineid õppivaid tudengeid – tulevasi insenere, IT 

asjatundjaid ja tehnikaeksperte: „Selgelt Eesti edu aluseks ei 

saa olla, et meil on kõige rohkem ja kõige paremad ärijuhid, ju-

ristid ja sotsiaalteadlased! Olulisem on esiteks tagada, et meil 

üldse leiduks edukaid ettevõtteid, mida need õppinud ärijuhid 

saaksid juhtida ja milledele advokaaditeenuseid müüa,“ sõnas 

Müller kriitiliselt Eesti ja Singapuri 2009. aasta haridusstruk-

tuure võrreldes.

Madis Mülleri poolt rõhutatud positiivsed märk-
sõnad ja  riskid välismaise investori jaoks:

The most problematic factors for doing business

Joosis 3: Percent of responses      Allikas: http://weforum.org

Access to financing  18,9
Inadequately educated workforce  12,2

Tax rates 11,5
Inefficient government bureaucracy 10,3

Tax regulations   9,3
Poor work ethic in national labor force   6,8

Inadequate supply of infrastructure   6,8
Restrictive labor regulations   6,0

Policy instability   4,0
Corruption   3,5

Government instability/coups   2,8
Inflation   2,8

Poor public health   2,3
Foreign currency regulations   1,8

Crime and theft   0,9

0                         5                       10                       15
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Arutelu rahandusminister Jürgen Ligi ning Financial Times’i 

Põhja-Euroopa regioonijuht Andrew Wardi vahel keskendus 

möödunud ja käesoleva sajandi maailmamajandusele aren-

gule ning Euroopa tõusudele ja langustele selle keskel. Ühi-

selt jõuti arusaamisele, et Euroopas on hea elada. Arutelu 

video leiad www.majanduskonverents.ee

Andrew Ward: „15 miljonit inimest elavad Hiinas vähema kui 2 

dollariga päevas, nii et enne, kui rääkida tohutust Hiina edust, 

tuleb esitada ka palju küsimusi. Ma ei usu, et algab lõputu Hii-

na tõus ja Euroopa langus, tuleb kõikumisi ja kriise ka seal.“

 Jürgen Ligi: „Euroopas elame, sest siin on hea elada – siin on 

turvaline, valitseb demokraatia, kehtib õiguskord, see on hea 

koht äri tegemiseks – see kõik toetab majanduslikku arengut 

pikas perspektiivis. Seepärast ma pole ka Euroopa tuleviku 

osas väga murelik, aga siin on omad ohud. Tuleb olla ettevaat-

lik kopeerimises – Euroopa mudel on üles ehitatud defitsiidile, 

mis pole arvestanud rahvastiku vananemisega. Seetõttu pole 

ma ka kindel, et Euroopa järgmisel kahel kümnendil sellest 

võitjana väljub. Meie väljakutse Euroopas ja ka Eestis, on tõsta 

kasvupotentsiaali.“

Trigon Capital Group’i asutaja ja tegevdirektor Joakim Heleniuse 

sõnul on finantsteenuste eksportimiseks vaja õige kvalifikatsioo-

niga kõrgelt haritud inimesi, hästi töötavaid kommunikatsiooni-

vahendeid, usaldusväärsust väljaspool riigipiire ja ettevõtja-

sõbralikku ärikeskkonda. Helenius soovitas rohkem tähelepanu 

pöörata hariduse kvaliteedile, välisekspertide palkamisele ning 

riigi rahvusvahelise maine kujundamisele. Eestist võiks saada 

Skandinaavia Šveits. 

Baltikumi ühe suurima tarkvaraettevõtte Webmedia Group 

asutaja ja esimees Priit Alamäe sõnul otsivad investeeringud 

kiire kasvuga rahvusvahelisi ettevõtteid ja odavat tööjõudu. Võti 

peitub sõnul ekspordis. Rahvusvahelise edu tagab 90% ulatuses 

bränd, müük ja turundus ning vaid 10% ulatuses hea toode. Riik 

peaks keskenduma Eesti kui globaalse innovatsiooniliidri brändi 

kujundamisele ja müümisele, kõrge lisaväärtusega ning innovat-

sioonile ja ekspordile suunatud majandusharude eelisarenda-

misele.

Advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous juhtivpartner Jüri Raidla 

hinnangul on nii ettevõtluse arendamise kui Eesti regionaalseks 

finantskeskuseks muutmisel õiguskindlus ja järelevalve võtme- 

tähtsusega. Uus investeerimisfondide seadus peaks pak-

kuma sama head keskkonda, kui on täna Luksemburgis. Eesti 

maksukeskkonna kujundamisel peame Raidla sõnul meeles 

pidama, et senine edu pole homme enam piisav, sest meil on 

liiga kõrged tööjõumaksud.

Ka Tallinna Teaduspargi Tehnopol juhatuse liige ja riikliku inno- 

vatsioonipoliitika komisjoni liige Pirko Konsa leidis, et Eestis 

on tööjõumaksud liiga kõrged. Selleks, et Eestisse oleks või-

malik „importida“ maailmatasemel õppejõude ja teadlaseid, 

tuleb tema sõnul töötajate tasemeõppe rahastamisel kaotada 

erisoodustusmaks, ka erasektori annetused ülikoolidele tuleb 

maksudest vabastada, sotsiaalmaks vajab lage ja optsioone ei 

tohiks käsitleda töötasuna.

Kuhu liigub 
rikkus?

Tuleviku peegelpilt ette-
võtjate Eestist
Kaheksa erineva valdkonna ettevõtjat esitasid Suurel majanduskonverentsil Pecha Kucha paneelis oma nägemuse sel-

lest, mis on tänases maailmas see magnet, mis tõmbaks Eestisse heade ideedega inimesi, investorite raha ja globaalselt 

konkurentsivõimelisi ettevõtteid ja mil moel pöörame enda poole meie toodangu potentsiaalsete ostjate näod. Reformikiri 

toob lühendatud kujul lugejateni neist nelja seisukoha. 

Suure majanduskonverentsi osalejatele saatis videotervituse 
2008. aastal Restart konverentsil esinenud majandusanalüü-
tik, mitmete majandusraamatute autor ning 2010. aastal 
Rootsi parlamendiliikmeks saanud Johnny Munkhammar. 

„Laenukriis jälitab Euroopat. Meil pole vaja rohkem stiimul-
pakette, sest just need viisidki meid kriisi. Meil on vaja kär-
pida defitsiiti ja meil on vaja kasvureforme. On öeldud, et kui 
liiga kiiresti kärpida, siis satume hullemasse kriisi, aga uue-
mad uurimused näitavad tegelikult, et paljud riigid on peale 
avaliku sektori ja defitsiidi kärpimist väga kiiresti kasvule 
pöördunud. Nii et see on see nõuanne, mida me saame eks-
portida teistesse riikidesse – kärpige defitsiiti, kärpige defit-
siiti ja kärpige riigivõlga ning olete tagasi kindlatel jalgadel!“

„Kärpige defitsiiti! Kärpige defitsiiti!“

Fotod: Maiken Staak

Fotod: Maiken Staak

Foto: Reformierakond
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Keit Pentus: riigi roll on 
kujundada soodne majandus-
keskkond
Reformierakonna aseesimees Keit Pentus räägib lihtsalt ja näidetega illustreerivalt erakonna majandus- ja rahandusprog-

rammist: riigi rollist oma rahaasjade korrashoidmisel ja ettevõtjaile soodsa majanduskeskkonna kujundamisel, riikide- 

vahelisest maksukonkurentsist ning Eesti eelistest selle kontekstis, sealhulgas tööjõumaksude vähendamisest. Ja rahust 

ja stabiilsusest. 

Kas 2011. valimiste põhiteema on 
Eesti kultuur, haridus või majandus?
Ükskõik, mis valdkonnast me räägime 

– lastega peredest, pensionäridest, 

üliõpilastest – kõigi jaoks on oluline, 

et majanduses oleks kõik hästi. Siis on 

töökohti, siis kasvavad sissetulekud ja 

siis on rohkem võimalusi ka suunata 

raha neile, kes abi vajavad. Majandus-

poliitika ise pole muidugi mingi omaette 

eksisteeriv maailma – eesmärgiks on 

ikkagi inimeste elujärje paranemine. 

Konkurentsivõimeline majandusstruk-

tuur, majanduskasv on lihtsalt vahendid, 

mis seda saavutada aitavad.

Ja riigi roll on...? 
Hoida makro tasand korras ja teha mikro-

tasandil ettevõtlusega tegelemine võima-

likult lihtsaks ja atraktiivseks. Riigi roll on 

ikka ja ainult keskkonna kujundamine, et 

Eestis oleks hea ettevõtlusega tegeleda. 

Riigi enda rahaasjade elujõulisena hoid-

mine on sealjuures väga tähtis. 

Paljude Reformierakonna majan-
dusprogrammi lubaduste juures 
on kirjas tingimus, et neid on 
võimalik hakata ellu viima siis, 
kui majandusolukord lubab. Miks 
väike riigivõlg on nii tähtis, euro on 
meil käes, kas nüüd 
ei võiks vabamalt 
võtta?
Lodev rahandus-

poliitika on üks kõige 

hullem asi, mida 

riik üldise majan-

duskeskkonna 

nässu keeramisel 

teha saab. Kogu 

meie majan-

dusprogrammi 

läbivaid jooni on 

see, et vastutus-

tundlikku 

rahandus-

poliitikat 

tuleb jät-

ka-

ta, eelarve tuleb püsivalt plussi saada ja 

reserve tuleb edasi koguda. Miks väike 

riigivõlg tähtis on? Sest kui me oleksime 

vilistanud kulude kokku tõmbamisele ja 

selle asemel riigivõlga kasvatanud, siis 

oleks Eesti samas seisus nagu mitmed 

teised ELi riigid täna. Siis peaksime me 

praegu otsima tikutulega võimalusi juurde 

laenamiseks. Laenuintressid, mida lodeva 

rahapoliitikaga riikidele pakutakse, on 

praegu 9% kandis. See tähendaks, et 

Eesti maksaks aastas 20 miljardi krooni 

ainuüksi intressideks. 20 miljardit krooni 

on aga umbes sama palju, kui meil aastas  

pensioniteks 

makstakse. Pikas 

perspektiivis tähendab 

kõrge võla-

koormus ka parata-

matut maksutõusu. 

Eesti jaoks on väike võlg otsene 

konkurentsieelis – kui meid ümbrit-

sevad riigid peavad järgmise 10 aasta 

perspektiivis võetud võlgade katteks 

hakkama makse tõstma, siis Eesti on 

sellest survest vaba. Muide – ka Soome 

võlakoormus kasvas kriisiajal 10% võrra 

ja on praegu ca 44% SKPst. Eestis on 

see number järgmisel aastal neli korda 

väiksem.

Kuidas Eestis maksukoormusega 
lood on?
Maksukonkurets läheb riikide vahel aasta 

aastalt ainult teravamaks, Eesti puhul 

on oluline hoida ja edasi arendada neid 

eeliseid, mis meil juba praegu olemas 

on. Järgmisel aastal Eesti maksukoormus 

SKPst väheneb – praegu on see 35,5%, 

järgmisel aastal 34,9%. Oma majandus-

programmis rõhutame, et praegu on 

kõige tähtsam igasuguste maksuuper-

pallide ärahoidmine ja stabiilsuse taga-

mine. Maksurahu on see, mida kriisist 

välja juhitud riigis vaja on. See tähendab, 

et jätkame lihtsa ühetaolise üksikisiku 

tulumaksuga ja välistame astmeliselt 

kasvava tulumaksusüsteemi. Tulumaksu-

vabastus ettevõttesse tagasi investeeri-

tud kasumilt säilib ja mingit kasumi 

kohest maksustamist ei tule. Küll aga 

tuleb edasi minna tööjõumaksude 

vähendamisega. Töötuskindlustusmaks 

on esimene, mida vähendame. Kui 

majandus on kosunud, tuleb edasi minna 

üksikisiku tulumaksu vähendamisega ja 

just väikeste sissetulekutega tööinimeste 

jaoks olulise maksuvaba määra tõstmi- 

sega. Tulumaksureformist on suur osa ju 

ära tehtud – tulumaks pidi vähenema 26%lt 

18%ni. Praegu oleme jõudnud 21%ni. 

Mis saab sotsiaalmaksu ülem-
piirist?
See on programmis sees ja ma usun, et 

järgmine parlamendi koosseis teeb selle 

meie poolt 2008. aasta suvel välja paku-

tud reformi ära. 

Erametsa omanikud on juba  
Reformierakonna programmi  
kiitnud, mis see leevendus täpselt 
on, mis neid ootab?
 Eestis on kümneid tuhandeid metsa-

omanikke, kes majandavad ja hoolit-

sevad tegelikult ju mitte lihtsalt oma 

metsatüki vaid rahvusliku rikkuse eest. 

Praegune süsteem ei soosi mõistlikku 

majandamist ja metsaomanikul on 

tulusam jätta mets omapäi. Me tahame 

läbi viia metsaomanike maksukoormust 

kergendava ja metsandussektori arengut 

toetava tulumaksureformi: metsa müügi 

korral saab maksustatavast tulust maha 

arvata kolme müügijärgse aasta kulud. 

See peab toetama metsaomanike huvi 

küpseks saanud metsa raiuda ja selle 

asemele uut istutada. 

Miks ikkagi ei võiks osasid neid muu-
datusi juba enne valimisi ära teha? 
Maksumuudatused toovad pikas perspek-

tiivis ka eelarvesse tulu, aidates luua 

uusi töökohti ja tuues põranda alt välja 

igasugu maksuoptimeerimisi. Aga see on 

pikas perspektiivis. Lühiajaliselt kaasneb 

nende muudatustega aga eelarvekulu, 

ajutiselt laekumised vähenevad. Just selle 

pärast oleme ka oma programmis öelnud, 

et üks või teine muudatus tuleb kõne 

alla, kui eelarve-

laekumised on 

pööranud püsival, 

mitte ühekordsel 

või ajutisel alusel 

ülejääki. Need, 

kes nõuavad neid maksumuudatusi kohe 

homme, poleks justkui kriisist midagi 

õppinud. Tegelikult ütlevad kohe täna 

muudatuste lubajad, et nad ei pea tege-

likkuses tasakaalus eelarvet millekski, et 

kogu eelarve tasakaalu põhiseadusse või 

partei põhikirja kirjutamise jutt oli lihtsalt 

üks tühi valimisloba. Või kui tõepoolest 

tahetakse teha kohe homme, siis tuleks 

kohe vastata ka küsimusele - kust me siis 

eelarvet veel kärbime? Mida soovitakse 

veel eelarvest maha tõmmata? Mulle isik-

likult tundub, et kärpimise valulävi saaks 

edasiste lõigetega ületatud.

Mainisid intervjuu alguses, et riigi 
roll on tagada korras makro ja 
soodne mikrotasand. Ettevõtlus-
keskkonnas on Reformierakonna 
vedamisel tehtud viimase nelja 
aasta jooksul hulk õigeid muuda-
tusi, on selles vallas veel võimalik 
midagi lihvida?
Tegin just hiljuti kokkuvõtet, et mis siis 

4 aastaga tehtud on. Tõenäoliselt võiks 

selle kohta välja anda ühe Reformikirja 

erinumbri, aga kui nimetada siin ainult 

mõned muudatused: töölepinguseadus, 

bürokraatiat kõvasti vähendanud 

e-keskkond ettevõtjale, e-notar, kohese 

sissemakseta osaühingu loomise võimal-

damine, saneerimismenetlus...  
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Maksurahu on see, mida kriisist välja juhitud riigis vaja on. See 

tähendab, et jätkame lihtsa ühetaolise üksikisiku tulumaksuga 

ja välistame astmeliselt kasvava tulumaksusüsteemi. 

Keit Pentuse hinnangul on lodev rahanduspoliitika üks kõige 
hullemaid asju, mida riik üldise majanduskeskkonna nässu 
keeramisel teha saab. Foto: Karel Koplimets



Seda loetelu võiks jätkata, need kõik 

on näited sellest, mis juba tehtud. Mis 

edasi? Suund on sama – bürokraatia 

vähendamine ettevõtja jaoks. See 

tähendab näiteks, et ettevõtja peab 

saama tulevikus riigiga suhelda ühe 

elektroonilise n-ö akna kaudu, et tal ei 

ole vaja veeta tunde internetis otsides 

õiget kohta, kuhu midagi esitada või kust 

vajalikku infot leida. Ka tegevusloa 

saamiseks peab saama kasutada  

elektroonilist asjaajamist, kusjuures 

tegevusluba peab muutuma tähtajatuks 

ning vajadus seda igal aastal uuendada, 

kaob. 

Üks konkreetne muudatus 
puudutab ettevõtteid, mille käive 
on väiksem kui 100 000 . Mida see 
endast täpsemalt kujutab?

Alla 100 000  aastakäibega ettevõtetele 

võimaldame lihtsa ja mugava raamatu-

pidamise otse e-Maksuameti keskkon-

nas. See tähendab, et väike-ettevõtja 

raamatupidamine muutub lihtsamaks, 

ta saab ühes kohas koostada ja esitada 

maksudekla-ratsioone ja majandusaasta 

aruandeid. Sealsamas ettevõtja-portaalis 

tekib võimalus registreerida käibemaksu-

kohuslaseks või kaubamärki. 

Majandusprogrammi kriitikud 
ütlevad, et programmis on liiga 
vähe revolutsiooni. Et vana hea 
Reformierakond ja ei ühtegi  
mässumeelset algatust.

Ma ei tea, millal need mässuihkajad 

viimati mõne ettevõtjaga maha istusid 

ja tõsist juttu rääkisid. Revolutsiooni 

asemel on ettevõtjatel praegu vaja 

mõistlikku, tasakaalukat ja rahulikku 

riigijuhtimist. Neile, kes ütlevad, et meie 

majandusprogramm on juba teada  

reformierakondlike ideede kandja, 

vastan, et nad on õigel teel. Ega meie 

põhimõtted polegi muutunud. Nägemus 

sellest, mis suunas Eesti peaks arenema, 

on ikka sama. Jah, vahepeal olid rasked 

ajad ja osa soovitu elluviimine tuli kriisi 

lahendamise olukorras edasi lükata. 

Kui olud lähevad paremaks, siis tuleb 

endiselt majandus- ja maksukeskkonda 

parandada. Ja seda me kavatsemegi teha.

Lauri Luik: arendame ettevõtlust 
läbi ettevõtlikkuse ja ettevõtlusõppe
Riigikogu kultuurikomisjoni liige Lauri Luik õppis gümnaasiumis majanduskallakuga klassis, kus ettevõtlusõpetus ja muud 

majandusained olid põhiainete kõrval õppekavas olulisel kohal. Tagantjärele tunnistab Lauri, et see mitte ainult ei avar-

danud tema maailmapilti majandusteemade osas, vaid õpetas ka elama ettevõtlikult.

Kui me soovime kõrgepalgaliste 

töökohtadega jõukat Eestit, kus on 

hea elada, peame enam rõhku panema 

hariduse kvaliteedile, teadus-arenduste-

gevuse ja innovaatiliste ideede jätkuvale 

toetamisele ning inimeste ettevõtlik-

kuse arendamisele. Üks moodus selle 

propageerimiseks on Reformierakonna 

toel uutesse õppekavadesse kirjutatud 

ettevõtlusõpetus. Mida varem inimene 

mõistab ettevõtlikkuse olulisust mis iga-

nes eluvaldkonnas, seda lihtsam on tal 

tulevikus hakkama saada. Ettevõtlikkust 

tasub kõigil endis arendada, olenemata 

east.

Praktilise väljundiga ettevõtlusõpe

Ettevõtluse arendamine ning uute tublide 

ettevõtjate esiletõus on riigi kui terviku 

head käekäiku silmas pidades ääretult 

oluline. Selleks, et majanduskriisist kiirelt 

ja võimalikult valutult välja tulla, peame 

otsima lisamooduseid, kuidas 

ettevõtluse arengut stimuleerida. Lisaks 

reinvesteeritud kasumi tulumaksuvabas-

tusele, ettevõtte kiirele registreerimisele 

internetis, omakapitali kohustuse kaota-

misele jms tuleb luua ka õpilasfirmadele 

legaalne kandepind.

Õpilasfirmade loomine ja arendamine on 

osa ettevõtlusõpetuse raames toimuvast 

praktilisest tegevusest. Aga täna toimi-

vad õpilasfirmad teistel alustel, kui äri-

registris registreeritud juriidilised isikud. 

Kuid ometigi võiksid tegutseda samadel 

juriidilistel põhimõtetel. Üks variant 

selleks on registreerida kõik õpilasfirmad 

Junior Achievement-i nn tütarettevõteteks, 

mille raamatupidamine, aruandlus 

jm bürokraatia oleks koondatud ühe 

struktuuri alla. Nii toimiksid õpilasfirmad 

analoogsetel alustel juriidiliste isikutega, 

kuid õpilased ei peaks end vaevama 

liigse paberimäärimisega ja saaksid 

keskenduda oma ärimudeli ülesehita-

misele ning tootearendusele.

Innovatsioon ja koostöö

Väike Eesti ja meie ettevõtted peavad 

olema innovaatilised ja paindlikud, seda 

nii ettevõtete omavahelises suhtluses, 

kui ka akadeemilise ringkonnaga koope-

reerudes. Tallinnas tegutsev Tehnopol 

ning Tartu teaduspark on ilmekad näited 

sellest, kuidas uued innovaatilised 

ettevõtted omavahel edukalt koostööd 

teevad ning arenevad. Tähtsal kohal on 

selgi puhul koostöö kõrg- ja kutsekooli-

dega. Haridusasutuste huvi on praktilise 

väljundi leidmine teadus- ja õppetööle 

ning ka õppurile. Ettevõtete huvi on hari-

tud ja kompetentne spetsialist, kellega 

kõrgemat lisandväärtust luua. Võit on 

mõlemapoolne.

Oluline on jätkuvalt suurendada teadus-

arendustegevuse rahastamist, nagu 

oleme viimastel aastatel jõuliselt ka 

teinud. Innovaatiliste ettevõtmiste toeta-

mine on samuti oluline. Meie eesmärk on 

teadus- ja arendustegevuse rahastamisel 

jõuda 3 protsendini SKT-st.

Reformierakond lähtus haridusprogrammi koostamisel inimeste loomuomasest soovist õppida ja end arendada – poliitika 

peab selleks lihtsalt parimad võimalused looma. Üheks oluliseks kvaliteedi mõõdupuuks on ühiskonna suurem panus 

teadus- ja arendustegevusse ning rahvusvahelisse teaduskoostöösse. Selleks peab…

• teaduse rahastamisel kehtima teadlaste karjäärimudel ning teadus- ja arendustegevuse rahastamine jõudma 3%ni SKTst;

• igakülgselt soodustatama Eesti teadlaste osalemist rahvusvaheliste teaduskeskuste töös;

• looma (näiteks teadmuspõhist loomemajandust toetava infrastruktuuri edendamisega) tingimused rahvusvahe- 

 liselt tunnustatud tippspetsialistide palkamiseks Eesti ülikoolidesse stra teegilistele erialadele.

        Loe lisaks:  www.reform.ee/haridus 
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Noppeid Reformierakonna 
majandus- ja rahandusprogrammist 

Teadmus ja teadus

Maksurahu kõigi maksude osas, välja arvatud tööjõumaksud. 

Tööjõu maksukoormust peab vähendama, et tekiks kõrge toot-

likkusega töökohad:

• töötuskindlustusmaksu määra vähendamine;

• sotsiaalmaksu lae kehtestamine;

• erisoodustusmaksu kaotamine tööga seotud taseme 

 koolituselt, ennekõike doktoriõppelt;

• loome tööandjatele võimaluse teha 6000  (93 879  

 krooni ja 60 sendi) ulatuses aastas maksuvabalt sisse-

 makseid töötaja III pensionisambasse.

Ettevõtlikkuse edendamiseks vähendame bürokraatiat ja 

aruandlust:

• võimaldame alla 100 000  (1 564 660 kroonise)  

 aastakäibega väikeettevõtetele mugava raamatupi- 

 damise otse e-Maksuameti keskkonnas, kus saab  

 ühes kohas lihtsalt koostada ja esitada maksudekla- 

 ratsioone ja majandusaasta aruandeid;

• laiendame ettevõtjaportaali lisades sinna mugava  

 võimaluse käibemaksukohuslaseks ja kaubamärgi  

 registreerimiseks.

       Loe lisaks:   www.reform.ee/majandus 
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Kuigi viimase aasta jooksul on energeetikast üha enam rääkima hakatud, leiab Kristen Michal, et poliitikud peavad otsuste 

vastuvõtmise ja parimate valikute teostamise kõrval ka asjade olemust selgitama. Tarbija peab olema kindel, et Reformi-

erakond tegeleb energeetikaga selleks, et teha neile ja ettevõtjatele rahaliselt kõige kasulikum ja taskukohasem valik.

Lastele õpetatakse ja visualiseeritakse 

suurte plakatitega, et elekter on ohtlik, 

ära jända, tapab.  Eks ta õige ole – näppe 

seinakontakti ei tasu ajada, ükskõik, kui 

odav energia parajasti elektribörsil on. 

Reformierakonnas 

tegelevad ener-

geetikateemaga 

siiski üsna vaprad 

inimesed – loomu-

likult mitte juhtmete vedamisega, vaid 

sellega, kuidas Eesti Vabariigis energeeti-

ka sektor järgmistel aastatel ja kümnen-

ditel välja näeb.

Tavainimese ja tarbi-

ja jaoks tähendab 

see lihtsaid 

asju. Näi-

teks 

palju maksab soojus toa kütmiseks. Või 

palju maksab elekter kodus. Tarbija jaoks 

tähendab see ka asjade hindu poes. Pole 

vist ühtegi tootmist, kus üheks hinda 

kujundavaks sisendiks ehk kuluallikaks 

poleks energia ja soojuse hind. Lihtsalt 

öeldes tegeleme me energeetikaga, et 

teha tarbijaile ja ettevõtjatele rahaliselt 

kõige kasulikum ja taskukohasem 

valik. Teine eesmärk, mida üks iseseisev 

riik peab silmas pidama, on loomulikult 

energeetiline sõltumatus. Näiteks juhtus 

Ukrainaga, mis on riigina meist oluliselt 

suurem, kuid täpselt samamoodi Vene-

maa huvisfääris, üsna 

hoiatav lugu. Ukraina, 

riigina, mis on sisu-

liselt sõltuvuses Vene-

maa gaasi hinnast ja 

kättesaadavusest, oli 

sunnitud laskuma ühele põlvele ja gaa-

sisõltuvusest tingituna jätma riiki Vene 

Musta mere laevastiku baasid. Reformi-

erakonna eesmärk on tagada, et Eestis 

kunagi midagi sellist ei juhtuks – et Eesti 

oleks sõltumatu tänapäeva ühest mõju-

kaimast mõjutusva-

hendist – män-

gust energiaga. 

Reformierakonna 

valikud energeeti-

kas lähtuvad seega 

kahest peamisest 

suunast – tarbijaile odavaima võimaliku 

hinnaga energia pakkumine ning Eesti 

energiajulgeoleku tagamine. 

Energeetikast räägitakse üha 
rohkem

Tarbijale rahaliselt kõige olulisem n-ö 

energeetika tükk on soojamajandus ja 

soojuse hind. Toasooja hind on külmal 

ajal meie kliimavöötmes 

ilmselt paljudele kõige 

suurem väljaminek 

igapäeva kommu-

naalkulude tasumisel. 

Seepärast soovime, et 

edasi mindaks ener-

giasäästmisega – paljud on sellele juba 

mõelnud, mõned on selle nimel tegut-

senud ja paljudel seisab 

see võimalus ees. Näiteks 

Tallinnas on praktikas 

suudetud saavutada 

majade 

soojusta-

mise, 

küttesüs-

teemide 

vahetu-

sega ja ventilatsiooni rajamisega kuni 

40–50% kokkuhoid küttekuludes. Eks 

igaüks ise otsustab kas see on huvitav 

või vajalik – igal juhul on riigil siin võima-

lus nii rahaliselt kui ideedega kaasa 

aidata. 

Täpselt samamoodi teeme oma ener-

giapoliitikas valikuid toru teises otsas 

– soojatootmises. Meie oleme öelnud, 

et eelistame soojatootmises taastuvat 

kodumaist ressurssi. Näiteks on Valgas 

selle kasutamise tõttu sooja hind Tal-

linnast 30% odavam. Tartus 20 – 25% 

odavam. 

Tallinnas ja mitte vaid Tallinnas, on kütte 

hind kallis just tulenevalt Vene gaasi 

suurest osakaalust – ca 75% soojatoot-

misest baseerub gaasil. Seega maksame 

oma soojuse arvetega kinni Vene ener-

giamonopoli Gazpromi kasumit. 

Reformierakond on sellest tulenevalt 

võtnud selge seisukoha – gaasi põhivõrk 

ei tohi olla selle gaasi müüja kontrolli all. 

Miks? Sest siis ei ole gaasivõrgu omanik 

mitte kunagi huvitatud, et teised pak-

kujad samades võrkudes gaasi müüksid. 

Tarbijate jaoks on aga konkurents gaasi 

müügil tähtis just seetõttu, et see lööb 

gaasi hinda alla. Umbkaudselt on 1000 

m3 gaasi hind Eestis 100–150 USD kallim 

kui mõnes Euroopa riigis. Ja sellest veel 

tuntavalt odavam on LNG (Liquefied 

Natural Gas) ehk veeldatud maagaas.

Leedukad on näiteks arvutanud, et selle 

raha eest, mida nad maksavad gaasi- 

hinna vahena, saaks iga aasta rajada juba 

kaks LNG terminali. Seega rahaline võit 

tarbijate jaoks – nii otse gaasi kasutajate, 

kui soojaarvet maksvate tarbijate jaoks 

on väga suur. 

Alternatiividest

Erakonna energeetikapoliitikas on veel 

palju huvitavat ja olulist. Näiteks on 

Reformierakond selle poolt, et taastuv- 

energia toetusi tuleks alandada, kuid 

asjast huvi-

tatutele olgu 

öeldud, et see 

on vaid väike 

osa energia 

hinnast. 

Näiteks see, 

et Eesti Energia loobus jaotusvõrgu pea 

20% hinnatõusust on iga tarbija jaoks 

oluliselt suurem rahaline võit. Reformi- 

erakonna eestvedamisel on sel aastal 

juba tehtud otsuseid, mis alandavad 

taastuvenergia tasudeks minevaid sum-

masid – kokkuhoid tarbijatele on eri hin-

nangutel umbes 200 miljonit aastas. 

Või näiteks küsimus – kas ja kuidas 

peaks Eestis suhtuma tuumaener-

giasse. Energiasõltumatuse jaoks ja 

odava hinnaga energia jaoks oleks 

oma moodne tuumajaam väga sobiv. 

Uute tuumajaamade saastamise tase 

on samuti näiteks põlevkivi põletami-

sest metsikult väiksem. Eks lähiaegade 

valikud näitavad, kuidas ja millised meie 

valikud saavad olema – kas ja mis mahus 

osaleme Leedu Visaginase jaamas ja 

muud sellest tulenevad valikud. Näiteks 

kas Eesti Energia rajab maksumaksja toel 

juurde uusi põlevkivijaamu ja millised 

energiajulgeoleku jaoks ülivajalikud 

ühendused luuakse. 

Igal juhul soovitan huvilistel asjaga 

tutvuda meie kodulehel www.reform.ee/

energeetika ja kui on mõtteid siis saata 

need aadressil 2011@reform.ee
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Kristen Michal: energeetika - 
parimad valikud tarbijale

Reformierakonna eestvedamisel on sel aastal juba tehtud otsu-

seid, mis alandavad taastuvenergia tasudeks minevaid sum-

masid – kokkuhoid tarbijatele on eri hinnangutel umbes 200 

miljonit aastas. 

Reformierakonna valikud energeetikas lähtuvad seega kahest 

peamisest suunast – tarbijaile odavaima võimaliku hinnaga 

energia pakkumine ning Eesti energiajulgeoleku tagamine. 

32 33

Reformierakond tegeleb energeetikaga, et teha tarbijaile ja 
ettevõtjatele rahaliselt kõige kasulikum ja taskukohasem 
valik. Foto: Karel Koplimets
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Urmas Kruuse: pere peab 
olema prioriteet!

Noppeid pere- ja rahvastiku ning 
sotsiaal- ja tervishoiuprogrammist
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Tartu linnapea, hiljuti Aasta isaks valitud nelja lapse ja kahe kasulapse isa Urmas Kruuse mõtiskleb pere- ja tööelu sobita-

mise raskete valikute üle ning hea partneri ja laste tähtsusest. Urmast võib uskuda, kui ta ütleb, et perekesksus ja lastele 

orienteeritus aitab olla edukas ka tööalaselt. 

Tänases kiires elutempos on järjest 
keerulisemaks muutunud aja jaotamine 
pere ning karjääri vahel. On võimatu 
olla korraga mitmes kohas, seega tuleb 
teha valikuid ning aeg-ajalt võib see olla 
vägagi raske. 

Selleks et edukalt ühendada oma isik-
likku ja tööelu on kindlasti vaja esmalt 
enda jaoks paika panna prioriteedid. 
Minu jaoks ei ole see olnud kunagi raske 
küsimus. Pere on number üks ja pärast 
seda tuleb kõik muu. Muidugi ei tähenda 
see, et oma töösse suhtuksin kiretult 
ning pühendumuseta. Pigem vastupidi 
– korras peresuhted ning armastav ja 
toetav perekond on see, mis lubab mul 
töö ajal anda endast maksimumi ning 
teha seda täie pühendumusega. Töö ja 
pere ei tohiks kunagi muutuda vastan-
diteks, vaid moodustama ühtse terviku. 
Siinkohal on oluline roll ka tööandjatel 
ning riigil. On vaja rohkem ühiskondlikku 
mõistmist ning tuge 
neile, kes tegutsevad 
korraga kahel 

rindel. Lisaks lastehoiuteenusele tuleb 
arendada ka teisi peredele suunatud 
teenuseid ning peresõbralikkus peab 
olema väärtustatud ühiskonnas tervi- 
kuna. Toetan igati Reformierakonna 
plaani kehtestada riiklik peresõbraliku 
ettevõtte tunnistus, sest just nii nagu 
inimene vajab pere toetust, vajab ta ka 
oma ülemuse ja kolleegide mõistmist 
ning heatahtlikku suhtumist.

Võti on heas paarisuhtes ja lastes

On kohutavalt kurb, et suur osa lapsi 
kasvab täna purunenud perekondades. 
Üheks põhjuseks võib siin olla liigne 
orienteeritus karjäärile ja oskamatus 
väärtustada oma peret, kelle jaoks ei 
leita piisavalt aega. Samas ei tohiks aga 
unustada, et eduka pere aluseks on tugev 
paarisuhe. Olen seda meelt, et pere-
kond tuleb luua inimesega, kelle kõrval 
tahetakse seista elu lõpuni. Kui üksteist 
toetatakse ja armastatakse ka rasketel 
aegadel, siis on koos võimalik välja tulla 

ükskõik millisest kitsikusest. 
Ilmselt aga 
ei osata raskustega toime 
tulla või ei 
looda peret 

sellise inimesega, kellega soovitakse ka 
üheskoos vananeda. Leian, et Eesti ühis-
konnas tuleb rohkem väärtustada terveid 
peresuhteid - seda nii jätkusuutlikku 
peremudelit toetava kooliprogrammiga 
kui paaride nõustamisega. Kindlasti ei 
peaks vanemate lahkuminek katkestama 
isa või ema suhteid oma lastega. 

Hea paarisuhe on pereelu vundament, 
kuid õnneliku perekonna nurgakiviks on 
minu jaoks alati olnud lapsed. Kind-
lasti peaks riik toetama viljatusravi ning 
aitama igal moel neid paare, kellel on 
laste saamine raskendatud. Samuti võiks 
lapsendamisprotsess olla rohkem toeta-
vam nende inimeste jaoks, kes südamest 
soovivad endale last peresse võtta. Lapse 
kasvatamine on vapustav kogemus ning 
energiaallikas olenemata sellest, kas 
tegu on bioloogilise lapsega või mitte.

Pereväärtused ning perepoliitika on  
kindlasti teema, mis vajab meie riigis  
kõrgendatud tähelepanu ning avatud 
diskussiooni. Terve ja õnnelik ühiskond 
algab ju tervetest ning õnnelikest pere-
suhetest!

     
 Loe lisaks: www.reform.ee/pere

Reformierakonna eesmärgiks on 
peresõbralik riik 

Vanemahüvitise hästi toimiva ja tulemusliku süsteemi jätka-

mine ning paremini korraldatud lapsehoid on suur osa pere- 

sõbralikkuse eesmärgi saavutamisest. Kuid et veelgi tõhusa-

malt perede heaolule kaasa aidata, plaanib Reformierakond 

pakkuda täiendavat tuge töö- ja pereelu paremaks ühita-

miseks, kehtestades peresõbraliku ettevõtte tunnistuse - nii 

teab iga lapsevanem töökohta valides, kus tema väärtust hin-

natakse ja vajadusi mõistetakse. 

Lisaks soovib Reformierakond ühiskonnas rohkem väärtusta-

da paremate peresuhete kujunemist, sest noorte eluhoiakute 

areng, on otseses seoses peresuhete stabiilsuse ja kvaliteediga. 

Selleks peab tõhusama nõustamise teel ennetama paaris-

suhete (nii abieluliste kui vaba-kooseluliste) purunemist ja 

toetama senisest enam vanemaharidust. Kooliprogramm peab 

senisest suuremat tähelepanu pöörama pereväärtustele ja 

riskikäitumise vältimisele.

Suure osa peresõbralikkusest moodustab ka põlvkondade 

ühtekuuluvus ja vanemas eas sotsiaalselt aktiivse elu väärtus-

tamine. Stabiilse pensionitõusu ja pensionide langetamise 

välistamise eelduseks on aruka ja konservatiivse majandus- ja 

rahanduspoliitika jätkamine. Kuid selleks, et kõiki pensionieas 

olevaid inimesi koheldaks võrdselt, kujundame õiglaselt ümber 

eri- ja sooduspensionide süsteemi. Samuti soovime edendada 

koduhooldust ja telemeditsiini ning luua täiendavaid võimalusi 

eakate kvaliteetseks päevahoiuks.

Paindlik tööturg
Inimeste sissetulekud kasvavad, elukvaliteet 
paraneb ja sotsiaalne turvalisus suureneb 
vaid siis, kui inimestel on tööd ja kui töö 
tegemiseks on loodud parimad eeldused 
ning võimalused. 

Reformierakonna hinnangul tuleb põhitähe-
lepanu pöörata noorte ning pikka aega 
tööturult eemal olnute tööpuuduse 
vähendamisele:  

• parim võimalus tööturul edukas 
olla, on hea haridus - hariduse ja kutseoskuste 
taset peab tõstma
• kõigil peab olema võimalik enda 
poolt töötuskindlustuseks makstavaid 
vahendeid kasutada ka ümber- ja täiendõp-
peks või muuks tegevuseks
• elukestvas õppes osalevate ini-
meste arvu peab viima Põhjamaade tasemele, 
ka madalama haridusega isikute ümberõppes 
osalejate arvu peab suurendama

Reformierakond peab ka oluliseks tagada pare-
mad tingimused uute töökohtade tekkeks: 

• Eesti tööturg vajab kaasaegset 
tööõnnetus- ja kutsehaiguskindlustust
• eelarve võimaluste tekkel kehtes-
tame sotsiaalmaksule ülempiiri, et motiveerida 
tööandjad looma kõrge väärtusega töökohti

Terve Eesti
Eesti inimesed elavad kauem ja tervemalt, 
kui neile tagatakse terviseprobleemide korral 
kvaliteetne arstiabi. Täna Eestis sündiv tütar-
laps võib eeldada, et ta elab 80-aastaseks, 
poisslaps 70-aastaseks. 

Eestis pakutav tervishoiuteenus on Euroopa 
võrdluses heal tasemel, kuid sellele vaata-
mata soovime arstiabi veelgi paremaks 
muuta: 
 

• toetame inimeste eeskujulikku 
tervisekäitumist - tervislik toitumine ja piisav 
kehaline aktiivsus on hea tervise alused, 
juba lasteaiast ja koolist alates
• lisaks inimeste enese panusele 
pakume paremat tervisekontrolli ja erinevate 
tervisejälgimis- ja sõelumisprogrammide 
läbiviimist
• toetame Euroopa Liidu tasandil 
patsientide vaba liikumist võimaldava seadus- 
andluse loomist
• peame õigeks ravi pakkuvate 
teenuseosutajate paljusust ja raviks ettenäh-
tud rahaliste vahendite suuremat sidumist 
patsientidega
• arendame koostööd nii Euroopa 
Liidu kui muude riikidega, et tagada suurem 
ravimite valik ja parem kättesaadavus Eestis
• kaotame liigsed piirangud 
ravimite müügil inimestele ja loome juurde 
uusi võimalusi nagu näiteks apteegibussi või 
e-apteegi seadustamise

Aasta isa 2010 - Urmas Kruuse koos perega isadepäeval 

Estonia kontserdisaalis. Foto: Tairo Lutter/Õhtuleht
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Riigikogu majanduskomisjoni esimees Urmas Klaas teab, et inimeste vaba liikumine pole mõeldav ilma transpordivõrgus-

tike ja -vahenditeta. Täna aga jääb teede ja tänavate kvaliteet endiselt maha Euroopa parimatest näidetest. 

Hästi korraldatud transport parandab 

inimeste heaolu ja tõstab majanduse 

efektiivsust. Eesti ühendusteed teiste 

Euroopa Liidu liikmesmaadega ei vasta 

veel inimeste ega Eesti majanduse va-

jadustele, raudtee- ja lennuühendused 

on paraku kesised. 

Mida kavatseme ette võtta? 

Tallinna lennujaam tõeliseks reisi-

keskuseks, Saaremaa sild, kindel „ei“ 

automaksule, Tallinnast Mäoni nelja-

realist teed pidi, kruusateedele tolmu-

vabade katete ehitamine – need on 

vaid mõned teemad Reformierakonna 

transpordiprogrammist. Põhjamaade 

tasemel teede ja tänavate võrgu välja 

ehitamisel on Eesti-sisese liikluse jaoks 

võtmetähtsusega nende kvaliteet ja kor-

rashoid. Kindlasti on vaja jätkata Tallinn-

Narva maantee rekonstrueerimist ja ka 

Tallinna ringtee vajab väljaehitamist. 

Selleks, et inimesed saaksid oma liiku-

misi mugavalt planeerida kavatseme luua 

ühtse veebikeskkonna, kus on võimalik 

saada infot ning osta pilet mistahes Eesti 

piires liikuvale ühistranspordivahendile. 

Ühistranspordi arendamise kõrval jääb 

Eestis liiklemisel väga oluliseks maan-

teetransport, seda Eesti hõreda asustuse 

ja traditsioonide tõttu. Seepärast oleme 

me kindlal seisukohal, et sõiduautosid 

ei tohi maksustada. Teede ehitust ja kor-

rashoidu rahastame teatavasti kütuse-

aktsiisi kaudu.

Täna on kodumaiseid veoettevõtjaid 

välismaistega ebavõrdses konkurentsis, 

sest peavad kandma raskeveokimaksu. 

Meie plaan on muuta raskeveokimaks 

maanteetasuks, mida hakatakse võtma 

ka välismaistelt raskeveokitelt. Pole su-

gugi õiglane, et Eestit läbivast transiidist 

jäävad maha katkised teed ja saastunud 

õhk.

Ettevõtluskeskkonna seisukohalt on väga 

oluline omada piisavalt lennuühendusi 

ja lähimaks suureks sihiks ongi võimalus 

lennata Tallinnast kõigisse olulisema-

tesse Euroopa ärikeskustesse ja seda 

ühe päeva jooksul. Pikaajalisemaks 

eesmärgiks on muuta Tallinna lennujaam 

Põhja-Euroopa Aasia-suunaliste lendude 

keskuseks. 

Täna ei saa Tallinna lennujaama ei trammi 

ega rongiga, vilets on ka bussiühendus. 

Meie plaan on luua Tallinna lennujaamast 

reisikeskus, kust lähtuvad bussiliinid 

ühendavad selle mugavalt ja kiirelt 

kogu ülejäänud Eestiga. Reformiera-

kond on ikka näinud Eestit kui tervikut 

ja seepärast arendame edasi ka Tartu, 

Kuressaare ja Kärdla lennujaamu. 

Kuum teema on ühendus saartega. 

Peame õigeks rakendada praamivedudel 

saarte püsielanikele ja saartel registreeri-

tud autodele 50% hinnasoodustust. Eu-

roopa suuruselt neljas järv Peipsi pakub 

palju võimalusi turismi arendamiseks, 

seepärast näeme ette EL koostööprog-

rammi abiga arendada Peipsi veetu-

rismi võimalusi nii Soome kui Venemaa 

suunas.

Rääkides veidi ka rahast

Kose-Mäo teelõigu ehitamine 2+2 rea-

liseks esimese klassi maanteeks läheb 

arvestuslikult maksma 3 miljardit krooni. 

Tallinna ringtee investeering on suurus-

järgus 1 miljardit krooni. Saaremaa silla 

ehitamine võtab alates projekteerimise 

hankest kuni ehituse lõpetamiseni aega 

7-8 aastat, eelarve sõltuvalt tehnoloo-

giast 3-4 miljardit EEK. 

Idamaa tark Konfutsius on öelnud: sa 

võid küll joosta väga kiiresti, kuid kui 

sa jooksed vales suunas, siis sellest on 

kasu asemel kahju. Meie erakond soovib 

anda oma kaaluka panuse selleks, et 

Eestist saab Põhjamaade tiiger – suund 

on õige ja tasemel transport teeb selle 

ambitsioonika eesmärgi suunas liikumise 

tõhusamaks.

Tõnis Kõiv: Eesti on parim paik 
elamiseks
Riigikogu sotsiaalkomisjoni liige Tõnis Kõivu sõnul on viimase viie aasta jooksul palju ära tehtud, et inimeste sissetulekud, 

elukvaliteet ja sotsiaalne turvalisus kasvaks: tänapäevane Töölepinguseadus, rohkem kui kaks korda suurenenud pensio-

nid, tulumaksu vähenemine 26%lt 21%le. Viimati tõsteti 2011. aasta riigieelarve menetlemise käigus viiendiku võrra toime-

tulekutoetust.

Reformierakonna tööturu- ja sotsiaal-

poliitika eesmärk on inimeste sisse-

tulekute, elukvaliteedi ning sotsiaalse 

turvalisuse kasv. Reformierakond on alati 

väärtustanud majandusarenguga kaasne-

vaid kõrgemaid sissetulekuid, tegelikele 

vajadustele vastavaid inimväärseid toetusi 

ja väärikat vananemist. 

Et lapsi sünniks rohkem

Reformierakond peab jätkuvalt tähtsaks, 

et Eestis sünniks rohkem lapsi ja meie 

rahva iive muutuks püsivalt positiivseks. 

Vanemahüvitis on 

andnud kindlustunde 

perelisa kavan-

damiseks ja tänu 

vanemahüvitisele on 

sündimus viimase viie 

aastaga kasvanud veerandi võrra. Kogu 

süsteem on üles ehitatud pere- ja tööelu 

ühitamise ja tasakaalu põhimõttel, mille 

muutmine ühes või teises suunas viiks 

negatiivse sündivuskäitumiseni või emade 

olukorra halvenemiseni tööturul. 

Ka pärast vanemahüvitise perioodi lõppe-

mist peab peredele olema tagatud kindlus-

tunne laste kasvatamiseks – lisaks kaas-

aegse lastehoiuteenuse võimaldamisele 

lapse arengut toetavas keskkonnas, 

peavad ühe pere lapsed saama õiguse 

käia samas lasteaias. Jätkame lapsehoiu-

võimaluste paindlikumaks muutmist, et 

aidata vanemad kiiremini tagasi tööturule 

ja seeläbi suurendada perede 

sissetulekuid. Majanduslike võimaluste 

tekkimisel peame tähtsaks programmi 

„Igale lapsele lasteaiakoht!” jätkamist 

ja ringiraha kehtestamist, et suurendada 

noorte huvitegevuses osalemist ja seeläbi 

vähendada riskikäitumist.

Hea töö eest vääriline palk

Inimese toimetuleku aluseks on 

läbilöömine tööturul, mille eelduseks 

on hea haridus. Seetõttu tuleb enim 

tähelepanu pöörata inimeste hariduse ja 

kutseoskuste tõstmisele, mis võimaldavad 

neil tööturul taotleda paremaid tingimusi 

ja palka. Inimesed peavad nende endi 

poolt töötuskindlustuseks makstavaid 

vahendeid saama kasutada ka ümber- ja 

täiendõppeks või muuks tegevuseks, mis 

aitab inimese tagasi tööle. Parandame 

töötukassa võimet aidata inimesi uue 

töökoha leidmisel, pakkudes kiiremat 

teenust, kaasaegseid elektroonilisi või-

malusi ning personaalsemat lähenemist.

Lisaks positiivsele majandus- ja õigus- 

keskkonnale vajab Eesti tööturg kaasaeg-

set töö- ja kutsehaiguskindlustust, mis 

motiveerib töötajaid hoolima oma tervi-

sest ja tööandjaid pakkuma oma töötajaile 

tervist toetavat töökeskkonda. 

Eelarve võimaluste tekkel kehtestame 

sotsiaalmaksule ülempiiri, et motiveerida 

tööandjad looma kõrge väärtusega 

töökohti ja seeläbi suurendada maksulae-

kumisi pensioni- ja haigekassasse.

Stabiilselt kasvav pension

Reformierakond välistas majanduskriisi 

ajal pensionite vähendamise ning pen-

sionid hoopis kasvasid. Aruka ja konser-

vatiivse majandus- ja rahanduspoliitika 

jätkamine säilitab majanduskasvu, loob 

uued töökohad ja toob kaasa uue pen-

sionitõusu. Reformi-

erakond väärtustab 

sotsiaalselt aktiivset 

elu, mis tagab pen-

sionile jäädes suure-

mad sissetulekud 

ning loob kõigile võimaluse töötada 

nii kaua kui ise soovitakse. Kujundame 

õiglaselt ümber eri- ja sooduspensionide 

süsteemi, et tagada võrdsem kohtlemine 

kõigile pensionieas olevatele inimestele, 

hoida tööturul aktiivsena töövõimelisi ja 

hea väljaõppega inimesi ning suurendada 

võimalusi teiste sotsiaalteenuste osuta-

miseks.

Soovime, et kõigil inimestel oleks Eestis 

hea elada. Parim võimalus selle soovi 

täitumiseks on tugev majandus, millest 

lähtub elu paranemine muudel elualadel. 

Loe lisaks: www.reform.ee/sotsiaal ja 

www.reform.ee/tervis 

Eelarve võimaluste tekkel kehtestame sotsiaalmaksule ül-

empiiri, et motiveerida tööandjad looma kõrge väärtusega 

töökohti ja seeläbi suurendada maksulaekumisi pensioni- ja 

haigekassasse.
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Mati Raidma: julgeolekut väärtustava Eesti 
iseseisvust austatakse

Noppeid 
välispoliitika 
programmist

Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe 

Mati Raidma sõnul peitub Eesti julge-

oleku võti eelkõige meie eneste suut-

likkuses julgeoleku tarbimise asemel 

seda luua. Reformierakonna rahvusliku 

julgeoleku ja riigikaitsepoliitika koosta-

misel on lähtutud põhimõtteist, et riigi-

kaitse alustaladeks on kaitsetahe ja 

kaitsevõime ning riigikaitse on meie ühis-

väärtus ja –vastutus.

NATO ja Euroopa Liidu liikmesriigina 

on Eesti julgeolek kindlam, kui kunagi 

varem. Samas on julgeolekukeskkond 

muutunud keerukamaks ja selles ilm-

nevad ohud mitmetahulisemaks. Meie 

julgeoleku võti peitub eelkõige meie 

eneste suutlikkuses julgeoleku tarbimise 

asemel seda luua. Eesti riigikaitsesüsteem 

peab hõlmama ühiskonda laiemalt. Selle 

vältimatuks eeltingimuseks on riigikaitse 

ühtne ja demokraatlik juhtimine, mis 

peab nii rahu kui sõja ajal tagama kõigi 

tegevuste kooskõla ja lähtumise riigi kui 

terviku huvidest. Väikeriigina peab Eesti 

maksimaalselt kasutama kõiki olemasole-

vaid võimalusi ja varusid, vältima nende 

ametkondlikku killustamist ning olema 

kiire ja kohanemisvõimeline.

Kaitsevõime

Meie sõjalise riigikaitse alustaladeks on 

kaitsetahe ja kaitsevõime. Millest kait-

sevõime omakorda tugineb NATO kollek-

tiivkaitsel ja selle toimivaks rakendumiseks 

Eesti esmasel iseseisval kaitsevõimel. 

Kaitsevõime ja kaitsetahe on peamisteks 

heidutuse ehk veenvuse loojateks või 

teisisõnu kujundavad nad keskkonna, kus 

kellegi ka teoreetiline soov meid sõjaliselt 

rünnata muudetakse mõttetuks.

NATO kollektiivkaitsevõime toimimise 

üheks garantiiks on meie kutseliste 

kaitseväelaste aktiivne osalus NATO mis-

sioonidel, mis arendab teadmisi, koge-

musi, koostöövõimekust ning solidaarsust. 

Iseseisva kaitsevõime alustaladeks on 

meie kutseline kaitsevägi, reservüksused 

ning Kaitseliit.

Üheks suuremat tähelepanu nõudvaks tee-

maks võib täna pidada ühisplatvormi ning 

koordineeritust erinevate julgeolekusek-

torite vahel. Erinevad osised arendavad 

iseseisvaid võimeid ja erinevaid nägemusi 

tervikust ning aeg ajalt on täheldada pigem 

konkureerimist kui ühisplaneerimist. 

Näiteks riigikaitse ja sisejulgeoleku vahel 

või riigikaitse ja elanikkonnakaitse vahel. 

Kokkuvõtteks on rahu- ja sõjaaja riigikait-

seseadused ajast maas.

Kaitsetahe

Maailmas on riigikaitse ülesehitusel 

mitmeid erinevaid mudeleid. Jahutamaks 

meeli neil, kes Soome mudeli eeskujul 

kritiseerivad Eesti ajateenistuse ja reserv-

väe ulatust, sooviks esitada ühe vähe-

kõneldud argumendi. Nimelt ei eksisteeri 

tänases Soomes 

sellist vabatahtlikku 

riigikaitseorga- 

nisatsiooni nagu 

Eestis Kaitseliit. 

Kogu rolli kaitse-

tahte kujundamisel 

ja kaitsevõime arendamisel katab 

Soomes reservvägi. Ka ajateenistus on 

Soomes pea pooltel üllatuslikult vaid 

kuus kuud. 

Ajateenistusest rääkides tuuakse Eestis 

põhiargumendiks, et kaheksast kuust 

lühem ajateenistus on täiesti ebaprakti-

line. Ka jutt ajateenistuse üllast üles-

andest ja parimast kohast keeleõppeks, 

integratsiooniks ja kehalise võimekuse 

korrigeerimiseks distantseerib ajateenis-

tust tema põhiolemusest. Kas mitte 

liiga palju n-ö vigade parandusest 

on suundunud kaitseväe õlule? Selle 

olukorra muutmiseks, kuid ka eelduste 

loomiseks ajateenistuse 6-kuuliseks 

lühendamisele, on meil kindlasti vaja üle 

vaadata gümnaasiumi astme riigikaitse 

ainekava, tõhustada riigikaitse õpetajate 

ettevalmistust ja täienduskoolitust ning 

noormeeste kehalise kasvatuse aine- 

kavades näha ette valmistumine ajateenis-

tuses vajalike normatiivide täimiseks.  

Kaitsetahte kujundajana ja esmaste riigi-

kaitsealaste teadmiste andjana on kooli 

jätkuvalt alatähtsustatud.

Lõpetuseks soovin toonitada meie 

jätkuvat toetust Kaitseliidu arengule. 

Eesti julgeolekut 

tugevdab sidus 

kodanikuühis-

kond, kus teadlikul 

kodanikuaktiivsusel 

on oluline roll julge-

oleku ja turvatunde 

edendamisel. Seda erinevate kodanike-

ühenduste aktiivsel osalusel. Riigi- 

kaitse on meie ühisväärtus ning – 

vastutus. Kaitseliit on organisatsioon, 

mille liikmena on igal Eesti kodanikul 

võimalus anda oma panus riigikaitsesse. 

Piiridest suurem Eesti 
Reformierakonna välispoliitika eesmärk 

on Eesti julgeoleku ja heaolu kasvu kind-

lustamine. Eesti on praeguseks kõige 

paremini lääne majandus- ja julgeoleku-

ruumi lõimunud riik Põhjamaades, kuid 

see ei vabasta meid kohustusest töötada 

iga päev selle nimel, et Eesti rahvas 

ei peaks enam kunagi välispoliitilistel 

põhjustel kannatama. Eesti välispolii-

tika arendamisel lähtume järgmistest 

põhimõtetest:

• Eesti võtab jätkuvalt aktiivseid 

hoiakuid Euroopa Liidu, NATO, ÜRO, Euroopa 

Julgeoleku- ja koostööorganisatsiooni (OSCE), 

Euroopa Nõukogu ja teiste rahvusvaheliste 

organisatsioonide poliitikate kujundamisel

• Oleme kindel partner NATOs, mis 

on Eesti peamine julgeolekutagatis

• Aktiivne äri- ja kultuuridiplomaatia, 

Eesti ettevõtjate, ekspordi ja kultuurite-

gelaste toetamine välispoliitilise tegevusega 

koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse 

esindustega

• Toetus Euroopa Liidu ja NATO 

senise laienemispoliitika jätkamisele

• Turvalisuse suurendamine Euroopa 

Liidu piiridel

• Tihedad suhted kõigi oma 

naabritega

• Aktiivne tegevus Majanduskoostöö 

ja Arengu Organisatsioonis (OECD)

• Inimõiguste ja heade valitsemis-

tavade rahvusvaheline edendamine

• Tugi demokraatlikke väärtusi 

järgivate riikide ja organisatsioonide senisest 

tihedamale koostööle

• Eesti kodanikele viisavaba pääsu 

saavutamine enamatesse riikidesse

•  Eesti huvide paremaks 

esindamiseks ning Eesti kodanike tõhusa-

maks kaitseks Eesti välisesinduste võrgustiku 

arendamine

Eesti riigikaitsesüsteem peab hõlmama ühiskonda laiemalt. 

Selle vältimatuks eeltingimuseks on riigikaitse ühtne ja de-

mokraatlik juhtimine, mis peab nii rahu kui sõja ajal tagama 

kõigi tegevuste kooskõla ja lähtumise riigi kui terviku huvidest

Turvaline ja julgeolekut loov Eesti

•     Eesti peamine julgeolekutagatis on kollektiivkaitse ja NATO. 
•     Aktiivne panustamine NATO ühispoliitikatesse. 
•     Laiapõhjalise riigikaitsekäsitluse rakendamine.
•     Eesti riigikaitse kiire rakendatavus ja selle eelduseks oleva   
        juhtimisselguse tagamine. 
•     Riigikaitse toetumine kodanike vabatahtlikule kaasatusele ja  
        kaitsetahtele. 
•     Eesti kaitsekulude taseme tõstmine 2% SKTst.
 

•     Riigi sõjalise kaitse toetumine professionaalsusele. 
•     Ajateenistuse lühendamine ja vabatahtlikkuse eelistamine. 
•     Rahvusvahelise initsiatiivi hoidmine küberjulgeoleku arengutes.
•     Eesti kaitsetööstuse ja kaitseotstarbelise teadus- ning aren-
        dustegevuse toetamine. 
•     Algatame Eesti iseseisvuse ja julgeoleku nimel välismis-
        sioonidel osalenute kodanikuühiskonda ja -ellu tõhusa taas
        rakendamise poliitika.

Reformierakonna julgeoleku- ja riigikaitsepoliitika eesmärk on parimate julgeolekutagatistega iseseisev Eesti riik, mis on kaitseks 

sisemisele ja välisele rahule, praeguste ja tulevaste põlvede eneseteostusele ning eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimisele läbi 

aegade. Riigikaitse ühtne ja demokraatlik juhtimine peab nii rahu kui sõja ajal tagama kõigi tegevuste kooskõla ja lähtumise riigi kui 

terviku huvidest. Nende eesmärkide saavutamiseks arendab Reformierakond Eesti rahvusliku julgeoleku võimekust ja riigikaitset 

järgmiste põhimõtete kohaselt:
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11 aastat valitsuses
Vähimagi kahtluseta võib öelda, et Reformierakond on olnud riigi iseseisvumise taastamise järel enim valitsus-

vastutust kandnud erakond. 25. märtsil 1999. aastal moodustasid Reformierakond, Isamaaliit ja Mõõdukad  

ühise valitsuse. Sellest ajast peale on Reformierakond järjepanu olnud oluline osa Eesti valitsustest. Kuidas siis on  

Reformierakond mõjutanud Eesti riigi arengut viimase 11 aasta jooksul?

Tekst: Henri Arras

11 AASTAT VALITSUSES 11 AASTAT VALITSUSES

V  Oleme kindlalt osa Euroopast

Veel kakskümmend aastat tagasi oli Eesti Nõukogude Liidu poolt okupeeritud. Kes oleks 

uskunud, et nüüd oleme Euroopa Liidus, NATOs, Schengeni ruumis. Peale liitumist OECD 

ja eurotsooniga on Eesti üks tihedamalt Läänega integreerunud riik Põhjamaades, mis on 

ühtlasi meile suurimaks julgeolekutagatiseks. 

VI  Läbi on viidud struktuursed reformid

Kümme aastat tagasi kaotati Reformierakonna eestvedamisel ettevõtete reinvesteeritud 

kasumi maksustamine. See radikaalne ja julge samm aitas Eesti majanduse välja toona-

sest majanduskriisist ja tõi siia hulgaliselt uusi töökohti. Läbi on viidud tulumaksureform, 

mis jätab igale töötavale inimesele aastas kätte mitmeid tuhandeid kroone rohkem. Vastu 

on võetud uus töölepinguseadus, mis muutis meie majanduse paindlikumaks ja tähendab 

rohkem töökohti. Otsustatud on kõiki Euroopa riike paratamatult ees ootav pensioniea 

tõstmine. Ainuüksi need reformid näitavad, et Eesti on tõhus, kiire ja paindlik Euroopa riik. 

VII  Meie riik on edumeelne 

Internetipangandus, e-valimised, ID-kaardi rakendused – kõik need mugavused on meie 

inimestele igapäevased. Eesti on andnud maailmale Skype´i ja mitmeid teisi infotehnoloo-

gilisi lahendusi. Eestist suuremas mahus rahastab haridust vaid kolm Euroopa Liidu liik-

mesriiki. Hea haridus tähendab suuremat palka, paremat kaitset töötuse vastu ja suuremat 

pensioni tulevikus.

VIII  Eesti keel on kaitstud

“Keel on ühe rahva harimise kandja ja seepärast ka tema kauni korra ja priiuse sünnitaja, 

on tema kõige kallim pärandus. Keel on, kes üht rahvast rahvaks teeb.“ Need on Carl 

Robert Jakobsoni sõnad, mille vaimus sai 2007. aastal Reformierakonna eestvedamisel 

eesti keele kaitse lisatud põhiseaduse preambulasse. Kuni selle ajani olid keelekaitse 

õiguslikuks aluseks vaid üksikud riigikohtu lahendid. 

IX  Kõigil läheb paremini

Viimase kümne aasta jooksul on Euroopa Liidus tulude jaotumise ebaühtlus kõige kiire-

mini vähenenud Eestis. Seda arvutatakse nii, et võrreldakse viiendikku kõige enam 

ja kõige vähem teenivate inimeste tulude vahet. Aastal 2000 oli Eesti Euroopa 

Liidus kõige ebavõrdsema tulude jaotusega riik. Värskeimate teadaolevate 

andmete järgi ehk aastal 2008 oleme jõudnud täpselt Euroopa Liidu kesk-

miste hulka. Eesti on olnud kõige edukam suurema võrdsuse suunas liikuv 

Euroopa Liidu riik. 

X  Ka järgmised kümme aastat on tulemas väga head

Targalt majandades oleme andnud Eestile eelised paljude teiste ees. Maailma majandus-

foorumi konkurentsivõime edetabeli järgi on Eesti konkurentsivõime uute Euroopa Liidu 

liikmesriikide parim. Justkui selle tõestuseks, ennustab Euroopa Komisjon 2011. aastaks 

Eestile jälle kõige kiiremat majanduskasvu Euroopa Liidus. Eelmised kümme aastat on 

Eesti jaoks olnud erakordselt head. Sarnaseid õigeid valikuid ka edaspidi tehes, saame olla 

kindlad, et ka järgmised kümme aastat saavad olema sama edukad. 

I  Eesti on kiirelt kasvanud

Kui vaadata Eesti majanduskasvu viimase kümne aasta jooksul, siis isegi kui arvestada sisse hiljutine sügav langus, on Eesti majan-

duskasv Euroopa Liidu kiireimate hulgas. Viimase kümne aastaga on Eesti sisemajanduse kogutoodang kasvanud ligi 50%! Vanade 

Lääne-Euroopa riikide hulgas leidub neid, kelle majanduskasv on olnud kümne aasta peale vaid üks ainus protsent. 

II  Eesti majandus seisab kindlatel jalgadel

Juba 2001. aastal lahkus Reformierakond Tallinnas koalitsioonist, sest seal plaaniti hiigel-

laenu tuleviku arvelt. Range eelarvepoliitika on alati olnud Reformierakonna jaoks iseene-

sestmõistetavaks eelduseks. Laste arvelt laenamine ei ole mõeldav. Just seetõttu on Eesti 

valitsussektori võlakoormus on Euroopa Liidus üks väiksemaid. Meil on endiselt olemas re-

servides 11,7 protsenti oma sisemajanduse kogutoodangust. Meie ranget finantspoliitikat 

tuuakse teistele riikidele eeskujuks. 

III  Palgad ja pensionid on kolmekordistunud

Keskmine vanaduspension oli 1999. aastal 1540 krooni, keskmine palk sama 

aasta alguses 4057 krooni. Kümne aastaga on Eesti targad majandus-

poliitilised valikud kolmekordistanud nii palgad kui pensionid! Kusjuures 

2005-2009 on pensione tõstetud kokku tervelt seitsmel korral, seda isegi 

2009. aastal ülemaailmse majanduskriisi haripunktis. 

IV  Lapsi sünnib rohkem 

Alates 1. jaanuarist 2004 jõustus Reformierakonna algatusel 

vanemahüvitise seadus, mis võimaldab väikelapsega emal lapse 

sünni järel aasta lapsega kodus olla ilma, et ta sissetulekus 

kaotaks. Hiljem oleme vanemahüvitise maksmist pikendanud 

pooleteise aastani. Praxise uuringud on näidanud, et vähe-

malt iga viieteistkümnenda lapse sünd on otseselt tingitud 

vanemahüvitisest. Osade andmete kohaselt lausa iga kümnen-

da. Enne vanemahüvitist ehk 2003. aastal sündis Eestis 12 931 

last. Möödunud aastal sündis lapsi sellest juba pea 3000 võrra 

rohkem. Vaikselt hääbuvast rahvast on saanud ühe kõrgeima 

sündimuskordajaga riik Euroopas. 
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Foto: Henry Mang

Igapäevaselt peaministriga õlg õla kõrval töötamine on andnud 

küllaltki hea pildi Andrus Ansipi isiku- ja juhiomadustest, sest päe-

va lõpuks veedame koos teiste 

nõunikega temaga rohkem aega 

koos kui oma sõprade või pere-

ga. Aga ma ei soovita kellelgi 

kadestada peaministri ametit. 

See on paratamatult suurte isiklike ohverduste ja halastamatu 

kriitika talumise aeg. 

Kirjeldades Ansipit liidri, poliitiku või lihtsalt inimesena, tuleb 

silme ette mitu väga selget isikuomadust. Võtkem alljärgnevat kui 

lihtsustatud manuaali, kuidas tõusta Eesti poliitikamaastiku ab-

soluutsesse tippu. 

Töökus

See on sõna, mis iseloomustab An-

sipit vast kõige paremini. Igaüks, kes 

tahab peaministriks saada ja seal üle 

kuu aja vastu pidada, peaks endalt 

küsima, kas ta on valmis vähemalt 

12-tunnisteks tööpäevadeks? Kas 

ta on valmis loobuma vabadest 

nädalavahetustest

ja pikkadest puhkustest? Ja seda mitte nädalaks või paariks, 

vaid kuude kaupa, aastast aastasse. Reeglina jõuab peaminister 

hommikuti Stenbocki majja esimesena ja lahkub viimasena. See 

väike nüanss hoiab trimmis 

kogu tema meeskonna ja on 

iseloomulik tema tööstiilile. 

Ansipil on alaarenenud os-

kus puhata. Isegi napil paaril nädalal aastas, mil peaminister on 

ametlikul puhkusel, ei välista see varahommikusi telefonikõnesid 

päevapoliitilistel teemadel. Ta lihtsalt ei suuda end välja lülitada. 

Ma olen täiesti veendunud, et kui Ansip poleks saatuse tahtel sat-

tunud poliitikasse, siis tänu oma töökusele oleks ta tippu jõudnud 

ka igal muul alal.

Põhjalikkus

Liialdamata võib kinnitada, et Ansip on 

alati oma kohtumisteks ja esinemisteks 

ette valmistunud. Isegi kui talle vahel 

meeldib naljatada, et „millest me siis 

täna räägime?“ on tal tegelikult 

materjalid loetud ja küsi-

mused detaili-

deni sel-

geks 

tehtud. Pole ilmselt suur saladus, et Ansipi  trumbiks on numbrid 

ja statistika. Tal on lausa fenomenaalne mälu nende peale. Teda 

ei rahulda umbkaudsed suurusjärgud või ebamäärased üldis-

tused, talle meeldib täpsus. Nõunike ja oponentide elu muudab 

see kohati muidugi põrguks. Ma ei tunne teist inimest, kes sellise 

naudinguga uuriks erinevaid andmebaase ja statistika veebikülgi. 

Oma töös peab peaminister lugema tohutus koguses materjale 

(tunniajalise kohtumise ettevalmistamine eeldab tavaliselt 2-3 

tundi materjalide lugemist). Ometi võib kindel olla, et ta on läbi 

vaadanud iga lehekülje, iga detaili. Töö mahtu arvestades viib  

selline kohusetunne kohati ka ebaratsionaalse ületöötamiseni. 

Pühendumus

Ansip ei tee asju poole jõuga või lõpuni pingutamata. Kui ta midagi 

ette võtab, siis pühendab ta sellele kogu oma energia ja tähelepa-

nu. Tema kangekaelsus ei pruugi kõigile ju meeldida ega tema 

endagi elu lihtsamaks teha, aga sellega peab ometi arvestama. 

Ma pole veel kordagi näinud teda alla andmas või kaotusega lep-

pimas. Ka kõige sügavamas majanduskriisi põhjas ei loobunud ta 

eesmärgist jõuda euroni. Ta täidab erakonna esimehe ja peaminis-

tri rolli kõhklusteta 365 päeva aastas. 

Julgus

Oma poliitikukarjääri jooksul saadud kogemused ja võidud on 

Ansipist teinud kahtlemata julge ja enesekindla mehe, mõnede 

arvates liigagi enesekindla. Edukas peaminister ei saagi aga olla 

võbelev tuulenuusutaja. Ansipi sihikindel käitumine pronksiööl ja 

masu ajal eelarvet kärpides, saab oma tõelise väärtuse alles aja 

Ligi neli aastat peaminister Andrus Ansipi nõuniku ja büroo juhina töötamine on kahtlemata olnud Arto Aasa senise karjääri 

kõige pingelisem, õpetlikum ja põnevam etapp. Aga peaministri meeskonnas töötamine pole kaugeltki nii glamuurne ja 

mõnus, kui eemaltseisjale võib tunduda. Arto lubas meil piiluda kaadri taha. 

Peaminister Andrus Ansip – mees, 
kellele võib alati kindel olla.
Tekst: Arto Aas, peaministribüroo juhataja

Reeglina jõuab peaminister hommikuti Stenbocki 

majja esimesena ja lahkub viimasena. 

Peaministri büroo. Fotol vasakult paremale: Henri Arras (poliitika nõunik), Kalev Kukk (majandusnõunik), Arto Aas (poliitika nõunik, büroo 
juhataja), Ines Pandre (referent), Toomas Kiho (ajaloo ja regionaalteemade nõunik), peaminister Andrus Ansip, Aare Järvan (rahandus-
nõunik), Gerli Aarma (poliitika nõunik), Anne Sulling (majandusnõunik), Toomas Kukk (välisnõunik). Foto: Kaupo Kikas

Kes kuuluvad peaministri meeskonda?
Lisaks erakonna juhtkonnale ja nõunikele kuulub peaministri meeskonda veel hulk apoliitilisi oma valdkonna 

tippspetsialiste. Igapäevases töös annavad oma panuse:

• Valitsuse kommunikatsioonibüroo 

• Riigikantselei Euroopa Liidu Sekretariaat

• Riigikantselei strateegiabüroo

• Valitsuse koordinatsioonibüroo

• Riigisekretär

Otsese ülemusena on peaminister Andrus Ansip äärmiselt 
nõudlik ja otsekohene, kohati ka halastamatult kriitiline.
Foto: Kaupo Kikas



Novembrikuu kolmas neljapäev on tradit-

siooniliselt töövarju päev. Sel aastal saa-

tis peaministrit töövarjuna Toomas Laigu, 

18-aastane Hugo Treffneri Gümnaasiumi 

õpilane. Toomasele meeldis väga pea-

ministri töövarjuna veedetud päev ning ta 

oli tänulik võimaluse eest näha valitsuse 

tööpäeva, Stenbocki majaga tutvuda ja 

pressikonverentsi jälgida. 

Toomas arvas, et teda valiti töövarjuks, 

kuna tema soovikirjas oli otsekoheselt 

välja kirjutatud, mis talle Ansipi juures 

meeldib ja küsimused, millele vastust 

tahaks saada. 

„Valitsuse istung oleks oletatavasti 

olnud üksluisem ja kuivem, kui poleks 

olnud meid, töövarje. Aga töövarjude 

jaoks visati nalja ja oli näha, et osasid 

istungi punkte avati spetsiaalselt meie 

jaoks sisuliselt dis-

kuteerides. Samas 

oli väga palju ka 

tehnilist kinnitamist 

ja punktide ette 

lugemist,“ ütles 

Toomas.

Peaministri töö 

tundus 18-aastasele 

gümnasistile päris 

karm. „Hommi-

kul, kui omavahel 

vestlesime, siis ta 

rääkis mulle oma tavalistest päevaplaani-

dest. Vahel on päev üheksast üheksani, 

palju reisimist, tihti ei jõua koju pere 

juurdegi, vahel ei saa korralikku toitu. 

Kindlasti on see töö väga kurnav,“ lisas 

Toomas

Reformikirja küsimustele vastates 

toonitas Toomas Laigu, et peaminister 

Ansipi karismaatilisus oli muljetavaldav, 

ja kuidas seda oli eriti näha pressikon-

verentsil ajakirjanikega ning büroos oma 

töötajatega suhtlemisel.

Andrus Ansipi sõnul ei näe Reformiera-

kond mingisuguseid võimalusi, et Edgar 

Savisaarega tulevikus koostööd teha. 

„Me välistame selle variandi täielikult, 

samamoodi nagu oleme kindlalt vastu 

astmeliselt tõusva tulumaksu kehtesta-

misele. Savisaarlik 

juhtimisstiil Tallinnas on 

teravas vastuolus ausa, 

läbipaistva ja tervest 

mõistusest lähtuv poliitilise kultuuriga,” 

ütles Ansip.

Ansipi hinnangul on töö hea majandus-

keskkonna nimel Eesti tuleviku võtme-

küsimus. „Inimeste heaolu saab toetuda 

vaid tugevale majandusele ja stabiilsele 

kasvule, mis annab võimaluse pakkuda 

nii paremaid teenuseid peredele, kui 

ka turvalisust laiemalt või näiteks tõsta 

pensione.”

„Kindlasti ei pea me võimalikuks 

astmelise tulumaksu kehtestamist, mis 

halvaks Eesti majanduse ja teeks seega 

vaesemaks kõiki eestimaalasi, karistades 

eriti neid, kes soovivad rohkem tööd 

teha. Savisaare astmelist vaesust loov 

maksutõus - see on investeeringute ja 

uute töökohtade eemale peletamine. 

Maksusüsteem peab olema kasvu ning 

töökohtade loomist soodustav,” lausus 

Reformierakonna esimees.

„On oluline säilitada senine ühe-

taoline ja lihtne maksusüsteem, jätkata 

Eesti ettevõtluskeskkonna soodsamaks 

muutmisega ning pikemas plaanis ka ük-

sikisiku tulumaksu alandamisega 18%le. 

Kindlasti ei loobu me majanduskasvu 

soodustava ettevõtete tulumaksuvabas-

tusest,” kinnitas Ansip.

09:00 – 10:00  Peaministri büroo koosolek, Stenbocki maja

10:00 – 11:00  Reformierakonna fraktsiooni nõupidamine, Riigikogu

11:00 – 13:00  Eurole ülemineku töörühm, Stenbocki maja

13:00 – 13:30  Valitsusliidu eestseisus, Riigikogu

13:30 – 14:30  Euroopa Liidu Asjade Komisjon, Riigikogu

15:15 – 16:00  Moldova uus suursaadik, Stenbocki maja

16:00 – 18:00  Reformierakonna ministrite nõupidamine, Stenbocki maja

18:00 – 18:30  Ettekannete läbi vaatamine, Stenbocki maja

19:00  – 21:00  Esinemine Reformierakonna liikmetele, Nordic Hotell

möödudes. Aga julgus ujuda vastuvoolu pikalt ja kõhklemata, on 

lahutamatu osa tema DNAst. Kohati muutub avaliku arvamuse 

pööramine ja müütide purustamine tema jaoks lausa kirglikuks 

väljakutseks. Need on hetked, mil vastased möönavad humoori-

kalt, et ega raadioga pole mõtet vaielda. Ansip ei pelga olla eba-

populaarne, kui ta on veendunud, et võitleb õigete asjade eest. 

Pikaajaline plaan on tal alati silme ees, kuigi teised ei pruugi seda 

näha.

Sportlikkus

 

 

 

 

 

maratonil ja mitmel teisel suurvõistlustel on Eestile palju positiiv-

set tähelepanu tõmmanud. Ansip ei taha oma sportlikkust üle 

eksponeerida, aga sarnaselt spordihull Jürgen Ligile muutub ta 

lausa tigedaks, kui pole saanud paar päeva füüsiliselt pingutada. 

Sportimine aitab neil lihtsalt patareisid laadida, mis selle töö 

juures on nii kriitilise tähtsusega. 

Perekesksus

Pikalt kodust eemal olemisele ja töökoormusele vaatamata on 

Ansip äärmiselt perekeskne inimene. Ta ei pelga kunagi rääkimast 

heatahtlikke lugusid oma perest, eelkõige lastelastest. Loomuli-

kult on raske olla pidevalt perest eemal, aga ega neil ilmselt Tallin-

nas perepead palju rohkem näha ei õnnestuks, kui ööpimeduses 

koju saabumas. Siiski täidab ta igal võimalusel oma isa ja vanaisa 

kohustusi ning viib vajadusel lapselapsi ka lasteaeda. Mõnikord 

ta siiski natuke pahurdab, et pidi nädalavahetusel puhkamise ajal 

abikaasa Anu palvel hoopis koduaias lehti riisuma. 

Lihtsus

Peaministri ametist hoolimata on Ansip äärmiselt lihtne inimene. 

Erinevalt teistest riigipeadest või parteriliidritest ei saada teda 

rohkearvuline ümmardajate armee, aga oma julgestusepoistesse 

suhtub kui pereliikmetesse. Vähe sellest, et ühe vähese ELi riigina 

pole meil oma valitsuse lennukit, reisib peaminister ka turistiklas-

sis. Ta triigib ise oma särgid ning lõunatab Riigikantselei sööklas. 

Tal on kuratlik komme vastata kõikidele mobiilikõnedele – era-

kordne avatus ja kättesaadavus, millesarnast riigijuhtide seas nal-

jalt ei kohta. Oma askeetlikus lihtsuses jääb ta ometi viisakaks, 

soliidseks ja väärikaks. Nii nagu kuningaid, nii kohtleb ta ka ko-

ristajat. 

Otsese ülemusena ei ole Ansip ilmselt kõige kergem valik. Ta on 

äärmiselt nõudlik ja otsekohene, kohati ka halastamatult kriitiline. 

Ta ei ole patsutaja ja nunnutaja tüüp, kes käiks töökaaslastega 

pidevalt saunas, baaris või rabas napsu viskamas. Tunnustuse 

saamiseks ei piisa normaalsest töötulemusest. Tunnustuse saa-

miseks tuleb kaarega üle oma varju hüpata. Ja see panebki pingu-

tama. 

Ei, Ansip ei ole täiuslik inimene. Kes meist oleks? Aga kindlasti on 

ta Eestile parim peaminister ja mees, kellele võib alati kindel olla. 

Tüüpiline peaministri päevakava

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Töövari Toomas Laigu: Ansipi 
karismaatilisus oli muljetavaldav

Ansip välistab koostöö Savi-
saarega ja astmelise tulumaksu

Maksusüsteem peab olema kasvu ning 

töökohtade loomist soodustav
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Olgu eestlasel usuga kuidas on, ebausk valitsuse kõikvõim-

susse ja –võimetusse on meil olemas nagu igal teiselgi rahval. 

Nii saadab ka selle sügise hinnauudiseid süüdistus, et hinnatõus 

on valitsuse tegevuse või vähemasti tegematajätmiste tagajärg, 

igatahes ei väljenda valitsus oma muret piisavalt tugevasti. 

Võimalust kasutamata ei jäeta ka valitsejate endi seas – kuuleme 

avaldusi, kuidas „Lätis ju hinnad ei tõuse“ või et „valitsus ei tohi 

hinnatõusu muretult pealt vaadata“. 

Kui palju 

Ebameeldivad on sügisesed hinnauudised tõepoolest olnud – 

septembris teatati tarbijahinnaindeksiks 4,1% ning oktoobris 

4,7%. Need numbrid on ostujõu taustal liiga suured ning majan-

duse jaoks ahistavad. Ent veel suuremad on hirmu silmad. Kõige 

hinnatundlikumate seas on neid, kelle meelest on tegemist hin-

natõusudega ühes kuus, ning enamusele paistab, et numbrid 

mõõdavad aastast tõusu. Tegelikult ei loeta aastast hinnatõusu 

sügisel, vaid 12 keskmisena. Küll aga räägivad sügise numbrid 

tõusu kiirenemisest. 

12 kuu inflatsioon oli septembri ja oktoobri seisuga vastavalt 1 

ning 1,5 protsenti. Veel augustis oli Eesti oma 0,7% nende kolme 

kõige aeglasema hinnatõusuga EL riigi seas, kelle järgi mõõdeti 

Maastrichti kriteeriumi. Mis aga Lätisse puutub, siis toimuvad 

sarnased protsessid seal ajalise nihkega, kriis oli seal sügavam, 

kuid ta ei suru sealgi hindu alla kauaks. 

Mida näitavad need üle 4% numbrid, on hea mõista kahe eba-

korrapärase kõvera vahele mõeldes. Mullune hinnakõver tegi 

sügisel paariprotsendilise jõnksu alla ehk hinnad langesid. Täna-

vuse kohal on sügisel paariprotsendiline tõus, ja nii on joonte 

ehk hindade vahe topeltsuur. 

2010. aasta inflatsiooniks ootame praegusel hinnangul kuni 3%, 

mis pole küll meeldiv, ent ka mitte enneolematu ega kohutav – 

vaid 2003. oli ta madalam, kui hinnalanguse 2009. aasta välja 

arvata. 2011. aasta hinnakasv tõotab tulla kiirem aasta algul ja 

aeglasem lõpus, kokku praeguste prognooside järgi aga 3-4%.

EL mõõtmes pole isegi me viimaste kuude suuremad numbrid eri-

lised: kõrgemad või sarnased on nad vanadest liikmesriikidest 

Kreekas ja Suurbritannias ning mitmel uuemal liikmesmaal. Me 

ei tohiks unustada tõde, et hinnatõus kipub olema kiirem ma-

dalama hinnataseme või lõdva rahandusega riikides. 

Ebameeldivaim on, et tõusnud on just esmatarbe, toidu ning 

energia hinnad. Ent kunagi ei kurvasta kõik. Siinkohal peab ja-

hutama meie armastatuima linnapea juttu viimsest võitlusest 

ja hinnatõusu abil võimule tulemisest - aastail (2005-2007), 

mil tema oli hinnavaldkonna eest vastutav majandusminister, 

oli inflatsioon keskmiselt üle 5%. Vahe on nii märksa suuremas 

numbris kui selles, et mitte see ei ole asi, mida talle ette on 

heidetud.

Hindadest helgem on viiendat kvartalit kestev majanduskasv. 

Sissetulekud kosuvad aeglasemalt, aga nad jõuavad järele. 

Hinnatõusu aeglustumist ootame kevadest ja suvest ning pal-

gakasv on alanud. Et majanduskasvu allikas on hoopis teine, 

kui buumi ajal - kiiresti taastuvad eksport ja tööstus ning toot-

likkuse paranemine, pole ohtu 2007.-2008. aasta inflatsiooniks.  

Põhjused

Valitsuse tundeavaldusest 

alustades – poliitikud ei  

jagune muretsejateks ja üks-

kõikseteks. Osa neist lihtsalt 

on nõus üles tunnistama riigi võimaluste piire. Tegematajätmiste 

kohta pole ma seni sisulisi märkusi kuulnud. Tegudest on viidatud 

näiteks eurole, mis vähemasti ei saa olla etteheide. Tema survet 

hindadele müstifitseeritakse kõigis riikides, faktidest aga on teada 

ülemineku hetke keskmiselt 0,2% mõju ning kümne aasta kesk-

miselt 1,9% inflatsioon eurotsoonis sees. Räägitakse ka tarbimis-

maksude tõstmise süüst, ent see on minevik ja selle tehniline mõju 

möödas. Lõpeb ka Tallinna müügimaksu mõju, tubakaaktsiisi oma 

on aga marginaalne. Taastuvelektri tasusid tõstis Riigikogu juba 

kolm aastat tagasi.

Raske on uskuda, et kartellikokkulepped sagenenud oleksid. Küll 

aga on vaieldamatu ettevõtjate püüe teha tasa kriisi aja kahjumeid 

ja maksta ära võlgu. Oma osa on pikal investeerimispõual, mis seab 

piirid tootmismahtudele ning paneb mõtlema hinna tõstmisele. Ent 

taas tuleb osutuda, et ostujõud - palgad, tööhõive ning laenud - ei jäta 

sellele tegelikult kestvat ruumi. 

Kui igav see ka ei tunduks, ei ole hinnatõusu taga olulisel määral 

üldse kodumaised tegurid ning seda vähem saab olla valitsus.  

Hinnatõus on paraku imporditud ja seda kahel moel: kallinenud on 

import ning taastunud eksport. Kui näiteks piimanduse tootmis- 

võimsus on pigem vähenenud, ent ekspordi maht kriisieelsele tase-

mele kerkinud, pole lootust ümber veenda hinda tõstvat piimatöösturit. 

Hinnad maailmaturul on viimase aastaga toidu puhul kasvanud 

tervelt 25%, millest 20 langeb just suvele ja sügisele. Imestama 

ei pane seepärast mitte meie sügisene hinnavõnge, vaid selle 

üle imestamine. Toit moodustab meie hinnaindeksis peamise 

teguri, kuid eurodes on ka nafta aastaga üle viiendiku kalline-

nud, koos oma tagajärgedega jaehindadele. Kui toit ja energia 

maha arvata, jääb alles vaid 1% baasinflatsioon. 

Kriitikute kurvastuseks pole nii, et hindade välismõjud riikidele 

ühesugused oleksid. Ainuüksi kiirem majanduskasv ning ma-

dalam hinnatase toovad nad jaehinda jõulisemalt. Ent asi on 

meie jaoks veelgi keerulisem. Meie majandus on väike ja 

avatud ning välismõjud on siin üldse kiiremad ja tugevamad. 

Väga rahvusvahelises Suurbritannias näiteks on impordi suhe 

SKPsse napp kolmandik, meil aga kolmveerand ja rohkem.

Teiseks on vaesemate 

ning põhjapoolsemate 

rahvaste tarbimiskor-

vis just toidu ja kütuste 

osakaal suurem. Ja kurb on ka tõsiasi, et meie kaupmeeste 

läbirääkimispositsioonid pikkadeks ja stabiilseteks hankel-

epinguteks on nõrgemad kui suurte turgude kolleegidel. Just 

nagu väikestel kauplustel supermarketitega võrreldes – võta 

või jäta. Kõik see kokku teeb meie jaehinnad rahvusvahelistele 

muutustele märksa haavatavamateks. 

Mida teha

Parim rohi elu kallinemise vastu on kahtlemata tootlikkuse ja 

sellest tulenev majanduskasv, palkade ja pensionide tõus. Kõr-

gem elatustase tähendab reeglina mitte ainult jõukohasemaid, 

vaid ka pisut kõrgemaid hindu. Ent varuda tuleb ka kannatatust, 

sest ajuti juhtubki nagu praegu, et palgad ei pea hindadega 

päris sammu. 

Riigi käes on siin ainult mõni  tõsiseltvõetav instrument peale 

tagajärgedega tegeleva sotsiaalpoliitika. Jättes kõrvale kesk-

panganduse kui antud juhul asjasse puutumatu, tuleb alustada 

kulude piiramisest. Me oleme siin saanud hakkama. Tegevus-

kulusid on mitu aastat vähendatud ja tulevateks aastateks on 

need külmutatud. Ülejäänu jääb tegelikult majandusministri 

haldusalasse ja ma saaksin anda talle vaid hästi teada soovitu-

si. Soodustada tuleb konkurentsi, mis väikesel turul on parata-

Tekst: Jürgen Ligi

Hindadest, põhjustest ja 
väljavaadetest
Reformikiri avaldab rahandusminister Jürgeni Ligi 30. novembril 2010. a Postimehes ilmunud artikli hinnatõusu tegelikest 

numbritest ja põhjustest. Ligi sõnul lubavad Eesti jaoks prognoosijad stabiilsemaid hindu pärast mõnda kuud eurotsoonis.

Sissetulekud kosuvad aeglasemalt, aga nad jõuavad 

järele. Hinnatõusu aeglustumist ootame kevadest ja 

suvest ning palgakasv on alanud.

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Jürgen Ligi toonitab, et meie majandus on väike ja avatud 
ning välismõjud on siin kiiremad ja tugevamad. 
Foto: Johannes Säre



Tekst: Üllar Lanno, Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi direktor

Mustamäel teostavad kohtuarstid, kohtupsühhiaatrid ja 

kriminalistikaeksperdid Läänemere piirkonna ühe nüü-

disaegsema kohtuekspertiisi labori üheksal korrusel 

kohtu- ja IT-ekspertiise ning virtuaallahanguid, tuvas-

tavad identiteedivargusi ja võimalikke eurovõltsinguid. 

Rein Langi eestvedamisel on Eesti kohtuarstiteaduse 

juba 22. sajandis.

Foto: Henry Mang

Justiitsministeerium tegi Eestisse 
kaasaegse        CSI keskuse

matult veidi pidurdatud, ning kontrollida monopoolseid hindu, 

mis on konkurentsiameti ja omavalitsuste töö. 

Ette pandud käibemaksu alandamine oleks sama tõhus, kui 

sõela veega täitmine sõela abil. Esiteks loobuks riik maksura-

hast kaupmeeste kasuks, sest tekitaks ära kingitud käibe-

maksu jao ruumi uuele hinnatõusule. Sotsiaalsete mõjude 

leevendamise vahenditest jääksime nii aga ilma. Teiseks saaks 

see väike mõtteline osa, mis võiks ka tarbijani jõuda, enamuses 

osaks mitte nõrgematele, vaid neile, kes tarbivad kõige rohkem 

ja kallimalt,. Seda ei saa riik iseäranis lubada olukorras, kus 

eelarve on puudujäägis ja reservid kahanenud. Kui maksu- 

alanduseks läheb, siis majandusele oleks hea alandada hoopis 

tööjõumakse, mis on ka suhteliselt kõige kõrgemad. 

Toidu käibemaksu teemat oleks muide valmis kommenteerima 

Soome rahandusminister. Seal  see alandamise ühe partei 

survel tehti ja see väljendus ka lühiajalises hinnajõnksus alla. 

Ent keegi ei näi selle üle enam õnnelik olevat, sest algul võitsid 

pisut suuremad sööjad, ent endine seis taastus. Kolme aasta 

lõikes pole Soome toidu hinnaindeks vähendatud maksule 

vaatamata Eesti omast erinev, küll aga on hinnad seal tunduvalt 

kallimad. Äsja korrigeeriti Soomes ka mõjuhinnang restoranide 

käibemaksualandusele väga madalaks. Nüüd on Soome sar-

naselt paljude teiste Euroopa riikidega tõstnud käibemaksu 

tavamäära ning ka soodusmäära, ning  lubab peagi veel tõsta. 

EL kalleimad toidu hinnad on ent null-käibemaksuga Iirimaal. 

Hinnatõus praegu on rahvusvaheline ja johtub majanduse 

elavnemisest, aga ka toidu tootmise ja ekspordi vähenemi-

sest. On olnud tavapärasest rohkem põudu, üleujutusi, tu-

lekahjusid, ekspordikeelde. Tugev globaalne tegur on lõtv raha- 

ja eelarvepoliitika eri riikides, eriti USAs, sest keskpankade ja 

eelarvete toodetud rahamass liigub spekulatiivselt toorainete 

hindadesse. Eesti jaoks aga lubavad prognoosijad stabiilse-

maid hindu pärast mõnda kuud eurotsoonis. 

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS
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Soodustada tuleb konkurentsi, mis väike-

sel turul on paratamatult veidi pidurdatud, 

ning kontrollida monopoolseid hindu, mis on 

konkurentsiameti ja omavalitsuste töö. 

Kuritegude avastamine saab alguse jälgedest, mikrotõen-

ditest, mida on võimalik sündmuskohalt alati tuvastada. 

Asitõendite mikro- ja makromaailma sügavustes oskavad seo-

seid kuriteo sooritanuga leida vaid eri väljaõppe saanud koge-

mustega kohtueksperdid. Täpsete tulemuse saamine eeldab 

k a a s a e g s e t 

laborit ning tehnikat, mida meist paljud on harjunud nägema 

„CSI“ teleseriaalides. Tihti kerkib vaatajal küsimus, kas meil 

käivad ka kõik asjad nii? Täna saame öelda, et jah. 

Viimase kolme aasta jooksul on justiitsministeerium Rein Langi 

eestvedamisel loonud tänapäevase kohtuekspertiisi teostava 

organisatsiooni – Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI), mille 

176 töötajat teostab aastas pisut alla 10 000 kohtuekspertiisi. 

Lisaks allkirjastas justiitsministeerium Riigi Kinnisvara AS-ga 

lepingu, millega möödunud aasta jaanuaris algas EKEI uue 

peahoone rajamine. See ligi 50 aastat väldanud projekt on tä-

naseks realiseerunud Läänemere piirkonna üheks nüüdisaeg-

semaks kohtuekspertiise tegevaks laboriks. Uus, ligi 10 000 m2 

hoone kõrgub sinise salapärana Mustamäel Tervise ja Retke 

tänavate ristmikul, Politseiga samal kinnistul. Üheksakord-

ses hoones, mis varjab maa sees veel kahte lisakorrust on 

koondatud DNA- ja sõrmejäljeekspertiisid, virtuaalla-

hangud, liiklus- ning lõhkeseadeldiste- ja plahvatus-

te ekspertiisid, küberkuritegevuse uurimine ning 

paljud muud ekspertiisid. See on ainus asutus 

maailmas, kus kohtuarstid, kohtupsühhiaat-

rid ja kriminalistikaeksperdid töötavad üht-

se meeskonnana ühe katuse all.

Virtuaalne lahang on võimalik

Uue hoone sisustus pärineb nii olemas-

olevatest seadmetest, kui ka juurdehan-

gitutest. Kõige kaasaegseim tehnoloogi-

line uuendus on oktoobri algusest tööle 

hakanud virtuaallahangu seadmete kom-

plekt, mille aparaatideks on kompuuterto-

mograaf ning magnet-resonantstomograaf. 

Seni on niisugused masinad kohtuekspertide kasutada vaid 

Taanis, Rootsis ja digilahangu sünnimaal Šveitsis. Kaksküm-

mend miljonit maksnud seadmed hangiti koostöös Šveitsi 

saatkonnaga ning see uuendus viis kohtuarstiteaduse Eestis 

juba 22. sajandisse. Virtuaallahanguga saab kiiresti tuvastada 

kõik anomaaliad inimese kehas. Võõrkehad, vanad luumurrud 

ja vigastused ning kuulide kehasse sisenemise ja väljumise 

trajektoorid. Oluliselt kiireneb isikute tuvastamise võimekus, 

kuna seadmete abil saab nüüdsest tuvastada tundmatu isiku 

hambakaarti mille teised eksperdid täiendavad ülejäänud bio-

meetriliste andmete uuringutega. 

Kübertegevus ja identiteet saavad paremini 
kaitstud

Teine suurem areng kohtuekspertide töös saabub küberkurite-

gevuse valdkonnas. Nimelt loodab Eesti esimesena Euroopas 

vastata USA ekspertiiside nõuetele ja saada nii FBI ametli-

kuks koostööpartneriks. USA standardite järgi maksab ühele 

kübereksperdile töötingimuste loomine üle 1,3 miljoni krooni, 

nende nõuete järgi rajati ka EKEI IT-ekspertiisi osakond. Lisaks 

on ministeeriumi egiidi all juba järgmisest aastast täienemas 

infotehnoloogia ekspertiiside võimekus soetatavate uute töö-
Eesti Kohtuekspertiisi Instituudi ligi 10 000 m2 üheksakordne 
hoone asub Mustamäel Tervise ja Retke tänavate ristmikul, 
Politseiga samal kinnistul. Foto: EKEI

Relvaekspert tööhoos
Foto: EKEI



Urmas Paet: välispoliitika üks 
olulisi eesmärke on ettevõtjate 
abistamine
Välisminister Urmas Paet selgitab, et nii Eesti välispoliitika kui välisministeeriumi üks olulisemaid eesmärke on välistur-

gudel Eesti firmadele võrdsete konkurentsitingimuste loomine ja tagamine. Ka Reformierakonna 2011. aasta riigikogu va-

limiste majandus- ja rahandusprogrammi üks punkt ütleb, et me peame jõulisemalt tutvustama Eesti ettevõtluskeskkonda 

välisturgudel.

MINISTRI KABINETIS MINISTRI KABINETIS

Mjandusekspertide hinnang on, et kriisi-
järgsel ajal pöördub majandus kiiremale 
kasvule, kui me suudame suurendada 
ettevõtete tootlikkust ja ekspordivõime-
kust. Kas Eesti ettevõtted vajavad välis-
turgudega suhete loomiseks välisminist-
ri või äridiplomaatide abi?

Nii ja naa, mõned ettevõtjad vajavad ja mõned 

mitte. On neid, kes vajavad lihtsalt veidi nõu, 

teised aga tõsisemat abistamist. See sõltub 

täiesti ettevõttest. Majanduskriisi ajal on aga 

kordades suurenenud ettevõtjate pöördumiste 

arv välisministeeriumi poole palvega leida 

võimalikke partner- või sihtmaasid. Mida me 

loomulikult ka hea meelega teeme. Ettevõtete 

toetamine leidmaks uusi sihtturge ja partnereid 

on selgelt üks välisministeeriumi prioriteete. Kui 

nüüd vaadata statistikat, siis eksport on võrreldes eelmise aastaga 

(2009. aastaga) suurenenud 40%, milles on kindlasti oma osa ka 

välisministeeriumi tegevusel.

Välisministeeriumi välismajandussuhete üheks eesmär-
giks on välisturgudel Eesti firmadele võrdsete konkurentsi-
tingimuste loomine ja tagamine. Üheks hoovaks on kind-
lasti välisesinduste avamine ja riikidevaheliste suhete 
arendamine, aga teatavasti põhinevad paljud olulised 
sündmused ja otsused inimsuhetel. Kui sageli on välis-
ministrina tulnud ette mõne Eesti ettevõtte soovitamist, 
et viimane saaks lihtsamini ja kiiremini välisturule si-
seneda?

Ikka on tulnud ette ning seda erinevates situatsioonides. Näiteks suhel-

des teiste riikide välisministritega olen vajadusel alati tõstatanud ühe 

või teise Eesti ettevõttega seotud küsimusi, aga ka sellistel juhtudel, kui 

tundub, et ühele või teisele Eesti ettevõttele on mõnes riigis liiga tehtud. 

Vahel on tekkinud ka vajadus soovitada välisriikidele Eesti ettevõtteid. 

Nii et olukordi Eesti ettevõtete ja ettevõtjate eest kõnelemiseks on ol-

nud mitmeid. Lisaks öeldule toimub üpris tihti ka visiite, kus ministriga 

on kaasas ettevõtjatest koosnev äridelegatsioon, mille käigus toimub 

Eesti ettevõtteid ja ettevõtluskeskkonda tutvustav seminar ning kus 

tutvustatakse juba konkreetsemalt neid ettevõtteid ja ettevõtjaid, kes 

kaasas on. Seega jah, sellist vahetut suhtlemist välisministrite tasandil 

on vaja olnud. Igapäevaselt tegelevad kõigi nende küsimustega muidugi 

meie saatkonnad, suursaadikud, diplomaadid ning ka EASi esindajad.

Küsis Martin Tahvonen
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21. sajandil võideldakse kuritegevusega mitte kumminuiade ja relvadega, vaid 

teadusega. Eesti on siinjuures valinud õige tee ja panustanud oma ressursid teadmis-

tele põhinevale tegevusele. 

Minu nägemuses võiks Eesti olla tulevikus regionaalne keskus, kus on olemas 

oskusteave väga teadusmahukate ekspertiiside läbiviimiseks. Samuti võiksid meie 

ülikoolid olla ekspertide koolitajad. Me näeme oma peamise partnerina selles tege-

vuses maailma kõige võimsamat politseiorganisatsiooni – FBI-d, kellega meil on väga 

head ja töised suhted.

EKEI-l on luba teostada muuhulgas menetlusasjadega mitteseotud tasulisi 
uuringuid. Mõned näited:

• alkoholi, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine bioloogilisest vedelikust või teiste puhaste ainete määramine

• DNA-uuring, ka isaduse (põlvnemise) tuvastamiseks

• dokumendiuuring

• käekirjauuring

• arstlik toksikoloogiauuring.         Täpsem info www.ekei.ee

Rein Lang Eesti Kohtuekspertiisi Instituudist

vahendite ning kaasatava personali tulemusel. Kurjategijate 

ohjamine küberruumis on muutunud järjest keerukamaks ning 

seoses sellega tuleb tegude tõendamisel kasutada uusimaid 

tehnoloogilisi lahendusi ja uurimismeetodeid. 

Uus kasvav trend ehk võõridentiteediga manipuleerimine 

surub ennast meie igapäeva küberruumi ning varitseb meid 

e-teenuste tarbimisel. Üks näide selle kohta on illegaalse im-

migrandi oskus Ameerika Ühendriikides, kus viis korda erine-

vat identiteeti kasutades, sai võimalikuks tarbida tervishoiu-

teenust ~ 100 000 ameerika dollari eest ise sentigi tasumata. 

Samalaadne küberruumi oht eksisteeris ka siis, kui samas rii-

gis elav häkker sulges haigekassa tarkvara ning nõudis tervise-

andmete avamise eest kopsakat lunaraha ja arstidel puudus 

terviseandmetele kiire abi osutamiseks üldse juurdepääs. Ehk 

juba on tekkinud uued ohud ja kuriteoliigid, millega võitluses 

tuleb riigi õiguskorra eest seisjatel kindlasti „sammu pidada“.

Eesti on võimalike eurovõltsingute avasta-
miseks valmis

Eesti on eurovõltsingutega kursis juba aastaid. EKEI dokumendi-

eksperdid olid abiks Hispaania keskpangas, kus koos sealsete 

kolleegidega püüti kahtlase päritoluga eurosid tuvastada. 

Tehnilise võimekuse tõstmiseks eraldas ministeerium möödu-

nud aastal raha uue, hetkel kaasaegseima videospektraalvõrd-

lusseadme hankimiseks. Uue seadmega saab varasemast 

efektiivsemalt uurida valeraha ja võltsitud maksemärke, isikut 

tõendavaid või teisi dokumente. Seadme erinevad režiimid 

võimaldavad uurida hologramme ja masinloetavaid tekste, 

mida varem turvaelementidena ei kasutatud. Mõnevõrra uus 

suund on euro mündid, mille laadset võltsimisobjekti Eestis va-

rem ei esinenud. Koostöös Rahandusministeeriumiga on eral-

datud lisaraha võimekuse tagamiseks alates 1. Jaanuarist 2011.

Eesti kaasaegseim videospektraal-
võrdlusseade rahavõltsingute 
tuvastamiseks. Foto: EKEI

Novembris Lissabonis toimunud NATO tippkohtumisel tabas fotograaf 
Eesti välisministri Urmas Paeti naljatlemas Ameerika Ühendriikide 
presidendi Barack Obamaga. Foto: AFP/Scanpix
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Seega võib järeldada, et ettevõtjad on välisministee-
riumi toest eksportturgudel tegutsemiseks üsna 
teadlikud?

Teadlikkus on kasvanud ja nagu ma ka juba mainisin, siis on mõne 

aasta tagusega võrreldes ettevõtjate küsimiste ja mõtete vahetus-

te tihedus saatkondade ja välisministeeriumi peamajaga Tallinnas 

kasvanud kordades. Lisaks on mul regulaarsed kohtumised Kauban-

dustööstuskoja, Tööandjate Keskliidu ja EASi juhtidega. Korral-

datakse eraldi ka kohtumisi erinevate riikide saadikutega, mille 

käigus saavad sellest riigist huvitatud ettevõtjad küsida juba väga 

konkreetseid küsimusi ja soovitusi. Nii, et see on igapäevane töö 

ning neid päringuid ja küsimisi aastas on sadades.

Tihti on just riik läbi uute tehnoloogiliste lahenduste telli-
mise ja rakendamise oluline innovatsiooni eestvedaja. 
Kuna Eesti ekspordivõimekus avaldub peamiselt just 
IT-sektori tootearenduses, siis on rahvusvahelistele tur-
gudele sisenemisel nii riigiametnikud kui ministrid „ukse 
avajateks“. Kas meenub mõni konkreetne juhtum/näide? 

Neid näiteid, kus välisminister, peaminister või ka president oma visii-

tide käigus ja selle raames toimuvatel äriseminaridel n-ö uksi avavad, 

on palju. Minu puhul viimased näited on seotud Hiina ja Valgevene vi-

siitidega, kus oli ettevõtjatel sihtmaa ärikeskkonna suhtes suur huvi. 

Seda, kas ühest või teisest kontaktist tekib ka reaalne koostöö või 

reaalsed lepingud, saame me tihtipeale teada alles hiljem ja tagant 

järele. See on lihtsalt üks protsess, kuidas meie ettevõtjad saavad n-ö 

jala ukse vahele. Kui nüüd võtta Valgevene näide, siis meie ettevõtjate 

eksport sinna on viimastel aastatel oluliselt kasvanud ja kindlasti on 

selles oma roll suhtlemisel selle riigi juhtkonnaga.

Kas eksportööride huve ja riigi tugitegevust on Sinu 
hinnangul vaja senisest tihedamalt ühendada? Mis on 
järgmised sihid?

Mul ei ole näiteks midagi selle vastu, kui EAS oma esindajate võrku 

veelgi laiendab just neis riikides, kus näib, et Eesti ettevõtjatel on 

kõrgendatud huvi äri teha. Üks toetav tegevus, millega välismi-

nisteerium tegeleb, on Eesti ettevõtjate huviorbiidis olevate 

riikidega investeeringute kaitse ja topeltmaksustamise vältimise 

lepingute sõlmimine eesmärgiga hoida ära erinevate maksude 

kaudu Eesti ettevõtjate liigmaksustamine. Fakt on ka see, et Eesti 

oma 1,3 miljoni elanikuga ei suuda kunagi omada sellist välis-

esinduste võrku, mis kataks kõiki maailma riike või isegi enamust 

riikidest. Aga hoolimata sellest on meil lähiajal (ehk 2011. aasta 

alguses) kavas avada saatkond Kasahstanis ja peakonsulaat Aus-

traalias Sydneys. Alles hiljuti avasime oma teise esinduse pea-

konsulaadi näol Hiinas Šanghais. Lähiaastatel tuleb meil avada 

oma esindus Indias ning mõelda tuleb ka esinduse loomisele 

Lääne-Balkanil ja Brasiilias. Lisaks sellele on meil olemas päris lai 

aukonsulite võrgustik (130 aukonsulit). Nendest on paljud riikides, 

kus täna Eestil esindus puudub. Kõige selle taustal on oluline see, 

mida Eesti ettevõtjad ise tahavad, millised riigid neil huvi pakuvad, 

sest kui vaadata tänast Eesti eksporti, siis ikkagi 70% ja natuke 

rohkem kogu Eesti ekspordist on teistesse Euroopa riikidesse, 

umbes 12% Venemaale, ca 4-5% on Ameerika Ühendriikidesse 

ja üle jääva osa moodustab kogu muu maailm. Ehk ma arvan, et 

sellest ülevaatest saab ka vastuse, kus Eesti ettevõtetel võiks olla 

potentsiaali, ennekõike pean siin silmas Aasiat ning miks mitte ka 

mõned muud piirkonnad, kus Eesti ettevõtjate huvi täna veel väga 

suur pole.

„Lahke, viisakas ja viitsis 
kannatlikult seletada“
Reformikiri esitas sotsiaalminister Hanno Pevkuri 
kahele töövarjule viis küsimust:

1.     Kuidas Sulle meeldis töövarju päev?   4.     Mis mulje jättis Hanno Pevkur ministrina?

2.     Kas üllatas midagi?    5.     Kas tahaksid ise seda tööd teha?

3.     Kas milleski ka pettusid? 

Reformierakonna majanduspoliitika eesmärk 
on Eesti inimeste elatustaseme tõus. Selle 
eelduseks on stabiilne majanduskasv ja 
konkurentsivõimeline majandusstruktuur. 
Samuti on Eesti majanduskasvu võti üle- 
maailmses väärtusahelas ülespoole liikumine 
- Eestis tehtu ja loodu peab muutuma oluliselt 
väärtuslikumaks ja konkurentsivõimelise-
maks. Kohaliku ettevõtluskeskkonna jõulisem 
tutvustamine välisturgudel on üks peamisi 
ekspordi ergutamise võimalusi. Selleks 
plaanib Reformierakond: 

•     seada eesmärgiks muuta Eesti rahvusvahe-         

liste äride peakorteriks, maailma koorilaulu-pea-

linnaks, regionaalseks meditsiini-, küberkaitse- ja 

messikeskuseks, tunnustatud loomemajanduse 

ja disainimaaks 

•     laiendada välisesinduste võrku, muuhulgas 

ehitada ja mehitada uued saatkonnad Hiinas 

ja Kasahstanis, peakonsulaadi Austraalias ning 

kaaluda saatkonna avamist Indias

•     algatada eraldi programmi Aasia kapitali ja 

turistide meelitamiseks Eestisse, mis on seda 

lihtsam teostuma, kui Tallinna lennujaam muu-

tub Põhja-Euroopa Aasia-suunaliste lendude 

keskuseks. 

     
            Loe lisaks: www.reform.ee/majandus
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Karin Kirmjõe  (Viimsi keskkool)

1. Töövarju päev oli väga põnev ja meeldis väga. Sain 

palju uusi asju teada. Taolisi päevi võiks isegi mitu korda aas-

tas olla või siis võiks töövarjuks olla igal keskkooli aastal. Minu 

arvates annab see palju kogemusi ja realistlikku mõtlemist.

2. Üllatas, kui vähe minister sai oma ministeeriumis 

paigal olla. Kokku käisime ministriga väga mitmetes erinevas 

kohtas päeva jooksul.

3. Pettusin selles, et Eestis 

pole ministritel aega korralikult 

süüa.

4. Härra Pevkur oli 

mulle juba varem mi-

nistrina sümpaat-

se mulje jäänud 

- seda uudiste 

ja muu meedias 

kajastatu põhjal. 

Päeva jooksul see 

arvamus ainult 

süvenes - ta oli 

lahke, viisakas ja 

viitsis kannatlikult seletada ning nalja visata - neid omadusi 

on vaja, kui olla pidevalt töötute, vanade ja haigete kriitika 

sihtmärk. 

5. Konkreetselt sotsiaalminister olla võib-olla ei julgeks 

- selge on see, et Eestis ministrina nagunii kõigile meeldida ei 

saa, aga et tegeleda just nende kõige valusamate probleemide-

ga, peab ikka väga julge olema. Lisaks sellele on ministritöö kui 

just mitte 24/7 töö, siis 20/7 töö ikka. Siiski kõlab ministritöö 

mulle isiklikult kutsuvana. Võib-olla tõesti näeb ka minu nime 

kunagi Eesti poliitikamaastikul.

Aasia kapital ja turistid Eestisse

Sotsiaalminister Hanno 

Pevkur koos töövarjudega 

Annegrete Peeki ja Karin 

Kirmjõega (paremal)

Foto: Johannes Säre



1. Minule väga meeldis töövarjupäev, kuigi oleks taht-

nud seda natuke pikemalt kogeda.

2. Mind üllatas, kui palju jooksmist võib olla ühel 

ministril ja kui vähe aega tal on lehtede lugemiseks ja muuks  

selliseks. Mulle väga meeldis, et inimesed sotsiaalministeeriumis 

on väga mõistlikud. Ma täpselt ei saanud aru mille või kelle  

jaoks oli vaja 17 eurokalkulaatorit, aga hommikusel koosolekul 

otsustati, et need 17 kalkulaatorit kogutakse ministeeriumis ise 

kokku ja ei puhuta sellist pisiprobleemi suureks. See oli minu 

arust väga mõistlik.

3. Vast ainuke pettumus oli töövarjupäeva veidi varajane 

lõpp, aga ega ma täpselt ei teadnu ka, mida oodata.

4. Hanno Pevkur ministrina jättis asjaliku mulje. Oli näha, 

et teab, mida teeb ja teeb kõik vajaliku ära. Ministrile tuleb  

kasuks, kui ta oskab vabalt kõnesid ette kanda ja see oskus on 

Pevkuril olemas. Tema kõne Tallinna Pedagoogilise Seminari 

konverentsil oli loomulik ja seega oli ka seda hea kuulata. 

5. Ennast ma siiski selles ametis ei näe, sest see pole 

mulle nii südamelähedane kui mõni teine amet.

Annegrete Peek  (Rakvere Gümnaasium)
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Pidevas liikumises - sotsiaalministri töö on vähemalt 20/7, 

Hanno Pevkur tunnistab, et vahel ei jõua koju enne kella 11 õhtul.

Riigikogu saalis
Enne, kui Hanno Pevkurist sai tundliku 

ja vastutusrikka sotsiaalvaldkonna juht, 

kuulus ta kaks aastat õiguskomisjoni 

liikmena Riigikogu XI koosseisu. Fotol 

näitab Hanno Pevkur Annegretele ja 

Karinile Riigikogu saali. 

Pressikonverentsi eel
Igal neljapäeval peale valitsuse istungit 

toimub pressikonverents, kus ministrid vasta-

vad ajakirjanike küsimustele. Fotol vaatavad 

ministrid Juhan Parts, Hanno Pevkur, Jürgen 

Ligi ja Andrus Ansip kuidas töövarjud rambi-

valguses hakkama saavad.

Ühiselt tuleme toime
Tallinna Pedagoogilise Seminari korral-

datud konverentsil rõhutas Hanno Pevkur 

sotsiaaltöötajate töö olulisust sotsiaalse 

tõrjutuse ja vaesuse tõttu tekkinud pro-

bleemide leevendamisel. Fotol koos 

rektori Koit Nõlvaku ning sotsiaaltöö ja 

täiendusõppe osakonna juhataja 

Maiu Kauberiga.

Söömiseks peab aega võtma 

Korralik toitumine on osa eeskujulikust 

tervisekäitumisest - Hanno Pevkuri päevasel 

vastutusel olnud töövarjud Annegrete ja Karin 

sõid kõhud Riigikogu sööklas täis ja tõmbasid 

hetkeks kiirest tempost hinge.

Fotod: Johannes Säre

Töövarjupäeva taustast
 
Töövarjupäev on Junior Achievementi Arengufondi gümnaasiumi-
astme majandusõppe programmi osa, mille eesmärk on iga aasta 
novembris võimaldada õpilastel jälgida ühe ettevõtja, ametniku või 
spetsialisti tööpäeva. 
 
Junior Achievementi Arengufond (JAA) alustas töövarjupäeva 
korraldamist 1996. aastal ligi 2000 õpilasele ning 2005. aastal 

hakkas JAA vilistlasorganisatsioon MTÜ Sild Ettevõtlike Noorte Tu-
levikku (SENT) korraldama töövarjupäeva konkurssi era- ja avaliku 
sektori tipptegijatele.
 
Allikas: Vikipeedia



Keskkonnaminister Jaanus Tamkivi ei üllatu, kui kohtab 

inimesi, kelle arvates looduskaitse võrdub puude  

kallistamisega. Tegelikkus on aga kordades keerulisem  

hõlmates tuhandeid loodusobjekte ja elusliike, emotsio-

naalseid debatte põhjustavaid otsuseid ehitusmaavarade 

ja metsanduse tulevikust ning reformierakondlikku tõuget  

erametsanduse arengule.

Looduskaitse 100 aastat liigirohkes Eestis

Kogu 2010. aastat on varjuna saatnud Looduskaitse 100. aastapäe-
va vaim. Võib olla ka Artur Toomi oma, sest just tänu tema, Vilsandi 
saare majakavahi, pealekäimisele rentis Riia Loodusuurijate Selts  
Vaika linnusaared, et tagada sealsetele lindudele turvalised pe-
sitsusvõimalused ja takistada munade korjamist. 14. augustit 1910 
peetakse Eesti esimese looduskaitseala – Vaika linnukaitseala – 
asutamispäevaks. Praegu jääb Vaika saartel asunud ja teatavasti 
Baltimaade vanim kaitseala, Lääne-Eesti rannikumaastiku, mere-
looduse, väikesaarte ökosüsteemide, taimestiku, merelindude ja 
Läänemere hüljeste lesilate kaitseks loodud Vilsandi rahvuspargi 
piiresse.

Eks olen ka ise kohanud inimesi, kelle arvates looduskaitse võr-
dub puude kallistamisega, aga tegelikkus on palju keerulisem. 
Kui looduskaitse panna numbrite keelde, siis tähendab see 3442 
kaitstavat loodusobjekti, sealhulgas 948 kaitseala (5 rahvusparki, 
129 looduskaitseala, 149 maastikukaitseala, 117 uuendamata kait-
sekorraga ala ning 548 parki ja puistut), 343 hoiuala, 949 püsi-
elupaika, 1197 kaitstavat looduse üksikobjekti ning viit kohaliku 
omavalitsuse tasandil kaitstavat objekti. Ühtekokku hõlmavad 
need alad 1 517 000 ha, sellest maismaa pindala 779 000 ha.

Rahvusvaheliselt peeti sel aastal silmas elurikkust ja ka meie pa-
nus pole sugugi tagasihoidlik. Eestis on teada ligi 26 600 liiki, kuid 
tegelik arv võib küündida 40 tuhandeni. Meil on kindlaks tehtud 
üle 350 linnuliigi, 75 kala- ja 5 roomajaliiki, 11 liiki kahepaikseid 
ning 65 liiki imetajaid. Eestis kasvab ligi 1450 liiki soontaimi, 550 
liiki sammaltaimi ning 2500 liiki vetikaid. Riikliku kaitse all on 570 

liiki. Tegeleme ka mitmete liikide, näiteks kõre, harivesiliku või 
Euroopa naaritsa asurkondade taastamisega. Samuti on loodud 
võimalused säästlikuks looduskasutuseks, sest toetatakse pool-
looduslike koosluste hooldamist ning Natura aladel kaitsepiiran-
gute tõttu saamata jäänud tulu kompenseeritakse põllu- ja met-
samaade kasutajatele.

Ehitusmaavarade ja metsanduse arengust

Ehitusmaavarade arengukava koostamine oli eelmiste valimiste 
lubadus, mis nüüd ka peale tõsiseid arutelusid valmis sai. Ta-
sakaalu leidmine on tegijatele olnud ikka paras väljakutse. Mee-
dias palju kajastamist leidnud Nabala ja Nõiakaevu teema on 
loomulikult toonud ka muidu asiste arutelude juurde kuumi tun-
deid ja teravaid väljaütlemisi. Aga inimestega tuleb rääkida ja sel-
gitada ning ka keerulised olukorrad leiavad lahenduse. Saan ka 
siinkohal vaid kinnitada, et enne kui pole täit kindlust sellele, et 
veetasemele sel unikaalsel karstialal ohtu pole, sealkandis ühtegi 
kaevandusluba välja ei anta. 

Ka teine suur strateegiline dokument - metsanduse arengukava 
saab viimaseid pintslitõmbeid. 2010. aastani kehtinud eelmise 
arengukava koostamise ajal olid lood hoopis teised. Erametsa-
omand ja -omanikud alles tekkisid. Toimus metsatööstuse hüp-
peline areng ja tänu Natura 2000 võrgustikule muutusid tähtsaks 
keskkonna- ja looduskaitse küsimused. Nüüd on peamisteks 
teemadeks ressursikasutuse stabiliseerimine, metsanduse pika-
ajaline konkurentsivõime ja metsade kaitse tulemuslik korralda-
mine. 

See on tegelikult jälle valdkond, kus tasakaalu leidmine keeru-
lisem kui esmapilgul tundub. Ühest küljest tahame, et oleks palju 

puutumata loodust ja teisalt on puit meile tähtis materjal nii 
puidutööstuse, kui energeetika sektori jaoks. Puidul on muuseas 
ka tähtis roll süsiniku sidumises. Sidumisvõime on aga suurem 
noorel metsal ja puude kõdunemine hoopis vabastab süsinikku. 
Mõnede arvutuste järgi suudavad Eesti metsad siduda poole siin 
õhkupaisatud süsihappegaasist. Seetõttu on selge, et metsade 
jätkusuutlik majandamine on hädavajalik.

Erametsade majandamine muutub tõhusa-
maks

Üks reaalne väljund, mille kallal koos Rahandusministeeriumiga 
viimasel ajal töötanud oleme, on eraisikute tulumaksuvabas-
tus. Täna saab metsatulust küll taasmetsastamise kulu maha 
arvata, aga seda tuleb teha samal aastal. Kulu siinjuures on aga 
uue metsa istutamine. Ka parima tahtmise korral on seda puude  
mahavõtmisega samal aastal teha pea võimatu. Seadus paneb 
metsaomanikule kohustuse lageraie lank taasmetsastada kolme 
aasta jooksul ja sama põhimõtte tahaks viia sisse ka tulumaksu-
seadusesse. Erametsaomanikule tulumaksu määramisel tuleb 
arvesse võtta ka neid kulutusi, mis on tehtud kolme aasta jooksul 
pärast tulu saamist. Sisuliselt tähendab see seda, et väikemetsa-
omaniku puidu müügist saadud tulult arvestatakse tulumaks 
maha alles kolme aasta pärast, arvestades selle aja jooksul tehtud 
kulutusi. Kas seeläbi on võimalik ka metsatee remont kuludesse 

kanda on veel läbirääkimiste teema. Igal juhul loodame sellest 
tõuget erametsanduse arengule, sest täna on pea 50% Eestimaa 
metsadest erakätes aga majandatakse neist vaid veerandit. 
Veel üks keskkonnaministeeriumi ettepanekuid on 
see, et maksustamise erikord peaks hõlmama lisaks 
praegusele kasvava metsa raieõiguse müügile veel 
nii uuendusraiete kui ka kõikide teiste raiete käigus 
saadud metsamaterjali müüki. Väikeomanik, kes raiub 
metsa kord kümne aasta jooksul, teeb ju korraga nii 
harvendus- kui ka uuendusraiet. Ka saadud puitu ei hak-
ka ta eraldi hunnikutesse sorteerima, vaid müüb selle 
korraga.

Kui erametsaomanikud hakkavad oma metsi tõhusamalt 
majandama, kasvab sellest kasu kogu Eesti majandusele. 
Teadlased on välja arvestanud saamata jäänud tulu, mis 
tekib üleküpsenud ja raiumata jäänud metsade tõttu. 
Arvestused näitavad, et kui aastas ülekasvamise tõttu hävib 
või kaotab väärtuse viis protsenti (7 miljonit kuupmeetrit) 
metsa, kaasneb sellega umbes 700 miljonit krooni kahju. Kui 
siia lisada veel fakt, et ühe kuupmeetri puidu kasutamine 
loob 540 krooni eest lisandväärtust ja 140 krooni 
maksutulu, tähendab 7 miljonit kuupmeetrit 
õigel ajal raiumata puitu rohkem kui 
nelja miljardit kaotatud krooni.
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Jaanus Tamkivi: 
tegusat aastat meenutades

Saaremaal on umbes 90 000 hektarit erametsa. Hooldus- 
ja uuendusraieid kokku tehakse aastas 3500 hektaril. 
Seda on peaaegu poole vähem kui Eestis keskmiselt.

•	 Eestis	on	kõige	rohkem	kaitstud	alasid	Lääne-

maal, kus kaitse alla on võetud 33% territooriumist. Järg-

nevad Hiiumaa ja Pärnumaa, kus kaitse alla võetud alad 

moodustavad vastavalt 30% ja 24% maakonna pindalast.

•	 Pool	Eesti	territooriumist	ehk	2,3	miljonit	hektarit	

on kaetud metsaga. Sellest omakorda ligi pool ehk veidi 

alla miljoni hektari kuulub eraomanikele, keda kokku on 

üle 60 000.

•	 Metsanduse	arengukavas	aastani	2020	kavan-

datud raiemaht on 12–15 miljonit kuupmeetrit aastas, 

mis peaks hinnanguliselt andma tööd rohkem kui 28 000 

inimesele, looma aastas tublisti üle 6 miljardi krooni tulu 

taastuva loodressursi kasutamisest ning tooma eelarve-

tesse üle 1,6 miljardi krooni.

Kas teadsid?
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Foto: Elmo Riig/Sakala
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Aasta lõpp on kultuurivaldkonnas alati põnev, sest  

kultuuriasutustele eripäraselt on jõulukuu kibedamaid 

töötegemise aegu. Detsembris võeti vastu ka 2011. aasta 

riigieelarve, mis toob üle hulga aja kultuurivaldkonna  

jaoks rõõmu-uudiseid - kärpimine on asendunud eelarve 

tõusuga. 

Laine Jänes: uus eelarve- 
aasta lubab rõõmu tunda

Kultuuriminister Laine Jänese sõnul on aastat ja eelarvet kok-

ku võttes positiivseid uudiseid rohkem kui küll. Hiljuti sai väärika 

avapaugu kauaoodatud kultuuripealinna aasta Tallinn 2011 kul-

tuuriprogramm. „Riik on sellega seonduvalt nii ehitisi, kui sünd-

muste terviklikku läbiviimist toetamas sadade miljonitega. 2011. 

aastal eraldab kultuuriministeerium ainuüksi programmile 50 mil-

jonit krooni, siia lisanduvad erinevad investeeringud ja kultuur- 

kapitali toetused mitmetele ettevõtmistele,“ rõõmustas Jänes. 

Arvestatav eelarvekasv

Kultuuriministeeriumi eelarve tõuseb oluliselt kvoodimüügist 

saadud rahade toel. See on raha, mille saab Eesti riik oma puh-

ta õhu müügist ja tegemist ei ole väikeste summadega. Jänese 

sõnul renoveeritakse selle tulemusena energiasäästlikult rahvus-

raamatukogu, Eesti Kunstimuuseum ja teater Ugala. Juba on toe-

tust saanud Teater Vanemuine väike maja ja Vene Teater. Lisaks 

on plaanis lülitada nn rohelise investeerimisskeemi ka kohalikud 

omavalitsused ja loodetavasti ka pühakojad. 

Välisvahendite osakaal tõuseb kultuuriministeeriumi eelarves üle 

100% ja enim saab toetust muuseumivaldkond. Euroopa rahade 

toel ehitatakse ja renoveeritakse mitmeid hooneid ning uuen-

datakse ekspositsioone, mis toob kindlasti uut kvaliteeti 

Eesti muuseumimaastikule. Eurorahade kaasabil arendatakse 

välja ka Meremuuseumi sadama- ja vabaõhuekspositsioon ning 

renoveeritud saab Eesti Ajaloomuuseumi Suurgildi hoone. „Need 

muuseumid saavad kindlasti tõmbenumbriteks järgmisel kultuuri-

pealinna aastal,“ lisas kultuuriminister.

Muuseumide teemal jätkates, peaks järgmise aasta märtsiks 

Euroopa tasandil olema otsustatud ka Eesti Rahva Muuseumi 

rahastamine. Laine Jänese sõnul käib töö Raadil aga juba täna, 

peamiselt keskkonna puhastamisega seonduvad tegevused, pro-

jekteerimised ja ehitust ettevalmistavad tööd: „ERMi uue hoone 

ehitamine Raadile ei tähenda lihtsalt ühe uue maja rajamist. Uue 

ERMi asukoht on vanal lennuväljal, kus on vanad kasarmud, 

vanad laod ja muu seonduv. ERMi rajamine sinna tähendab terve 

keskkonna ümberkujundamist“

Uued algatused ja traditsioonid kõrvuti

Kultuuriministri sõnul on järgmise aasta eelarves mõned päris 

uued algatused. Nelja miljoni krooni suuruse toetuse sai loodav 

Arvo Pärdi keskus, kus tegeletakse maailmakuulsa helilooja loo-

mingulise pärandi hoidmise ja uurimisega. „Suurem osa Arvo Pär-

di loominguga seotud materjalidest on tänaseks Eestisse toodud 

ja alustatud on ka kaasaegse arhiivi loomist. Uus on ka järgmisel 

aastal avatav Virumaa kultuuriruumi programm, mis sarnaselt 

juba toimivatele Kihnu, Mulgi ja Setu programmidele aitab kaasa 

Virumaale omase vaimse ja materiaalse kultuuripärandi säili-

misele ning arengule,“ kirjeldas Jänes uusi initsiatiive.

„Järgmise aasta juulis on meil kõigi taaskord võimalus osa saada 

ühest võimsamast ja kaasahaaravamast traditsioonist, kui to-

imub järjekordne noorte laulu- ja tantsupidu „Maa ja ilm“. Muide, 

esmakordselt korraldatakse mõlemad peod koos Tallinna laulu-

väljakul,“ räägib kultuuriminister uhkusega. Laulupidu on üle 

saja neljakümne aasta vana ja Laine Jänese hinnangul üks jõu-

lisemaid traditsioone: „See traditsioon annab meile jõudu ise-

olemiseks ja see iseloomustab eestlaste armastust vabaduse, 

muusika ja oma juurte vastu.“

Tagasivaatena spordiaastasse toob kultuuriminister Laine Jänes 

esile novembris toimunud Eesti Spordikongressi, kus arutati Eesti 

spordi edasiste arengute ja põhisuundade üle. „Seekord oli kõne 

all lai spekter olulisi teemasid, mis keskendusid peamiselt spor-

diklubide ja alaliitude tugevdamise vajadusele, treenerite sot-

siaalsete garantiide loomisele ja spordi rahastamise põhimõtete 

parandamisele. Kongressil kuulatud töörühmade ettepanekud on 

juba tekitanud diskussiooni ka ühiskonnas,“ ütles Jänes.

Mõne sõnaga ERSOst

Laine Jänese sõnul on kultuurivaldkonnas toimuv alati seotud 

emotsioonidega. Minister teab, et tihti tekitab kultuurielus toi-

muv sära, aga ka sädemeid: „Igast sädemest võib lahvatada leek, 

lained võivad pea kohal kokku lüüa ja emotsioonide keerises ei 

panda tähele põhjust, millest kõik alguse sai. Seetõttu soovin 

lugejateni tuua ka lühikese ülevaate meedias palju kõlapinda 

leidnud Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri (ERSO) ümber toimunu 

tegelikest tagamaadest.“

Novembri keskel lõpetas Kultuuriministeerium töölepingu ERSO 

senise direktori Andres Siitaniga ja määras direktori kohusetäit-

jaks Eesti Filharmoonia Kammerkoori direktori Anneli Undi. Juhi-

vahetus oli põhjustatud teenistusliku järelevalve käigus selgunud 

puudujääkidest ERSO endise direktori töös. Järelevalve tuvastas, 

et kokkuhoiu asemel oli ERSOs tehtud aasta jooksul suures ma-

hus lisakulutusi, mille tõttu oli orkestri eelarve paar kuud enne 

aasta lõppu praktiliselt täies mahus kulutatud. „Orkestrantide 

töötasu väljamaksmiseks ei jätkunud piisavalt vahendeid ning 

tasumata oli jäetud mitme kuu riigimaksud, mille tõttu arestis 

Maksu- ja Tolliamet ERSO pangakontod. Teenistuslik järele-

valve tegi kindlaks, et ERSOs toimunud struktuurimuudatused 

ei pingestanud asutuse eelarvet ega põhjustanud miljonitesse 

kroonidesse ulatuvaid lisakulusid. Järelikult oli puudujäägi 

põhjuseks hooletu majandamine riigi rahaga,“ on minister Jänes 

nördinud. 

Vaatamata korduvatele kultuuriministeeriumi poolsetele palve-

tele esitada omapoolsed ettepanekud olukorra lahendamiseks, 

ei pidanud endine direktor vajalikuks seda mitme nädala vältel 

teha ja nii lõpetatigi temaga tööleping. „See oli kardinaalne, kuid 

eluliselt vajalik otsus. Sellest sõltus ligi 100 orkestrandi töötasu 

kättesaamine. Mõned ministri töös ette tulevatest ülesannetest 

on meeldivad ja populaarsed, mõned aga keerulised ja prob-

lemaatilised. Leian, et eelkõige peame seisma seaduste toimi-

mise ja rahva raha heaperemeheliku kasutamise eest. Sellistel 

puhkudel ei saa mõelda töö meeldivusele,“ on kultuurimister Jän-

es resoluutne. Anneli Unt on tänaseks end juba tõestanud tugeva 

ja kompetentse juhina. Ta on loonud orkestris töise ja usaldus-

liku õhkkonna ning juba otsitakse ka uut kunstilist juhti. ERSO 

finantsseisu stabiliseerimiseks ja 2010. aasta eelarvepuudujäägi 

osaliseks katmiseks leitakse Kultuuriministeeriumi tänavusest 

eelarvest lisavahendeid. Need aitavad katta maksuvõlgu ja palga- 

kulusid. Koostöös Riigikogu rahanduskomisjoniga otsitakse 

lisavahendeid ka 2011. aasta riigieelarvesse, et katta ülejäänud 

ajatatud maksudest ja teistest kohustustest tulenevaid võlgu. 

Kultuuriminister Laine Jänes kinnitab, et tema eesmärgiks on 

algusest peale olnud võimalikult ruttu orkestri töörahu ja loo-

mingulise õhkkonna taastamine: „Soovin kõikidele positiivsete 

emotsioonidega ja sündmusterohket uut kultuuriaastat!“

ARVO PÄRT 75,  KOLMAINU KIRIK  – Foto: Peeter Langovits, PM/SCANPIX
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Rahvastikutervise arutelul Riigikogus riiklikult tähtsa küsi-

musena tegin täie vastutustundega ettepaneku käivitada ühis- 

konnas meeste tervise hoidmise programm. On iseäranis 

positiivne, kui ärksamad mehed võtavad siin eestvedaja rolli. 

Näitena võib tuua perearst Kristo Ausmehe algatust „Mehed 

liikuma“, mis on mitmes maakonnas vormunud eraldi meestele 

ja poistele suunatud terviseüritusteks. Kuid mehed vajavad siin 

ka kõigi emade, kaasade ja tütarde tuge. Selleks, et sooline 

võrdõiguslikkus väljenduks lõpuks ka Eesti meeste võimaluses 

kauem ja tervemalt Eesti naise kõrval elada, lastest ja lastelas-

test ning Eesti edust rõõmu tunda.

Tervena elatud elu tuleb pikendada

Eelmise aasta andmetel elasid Eesti naised tervena 59 aastat, 

mehed vaid 54,8! Sealjuures oli meeste oodatav eluiga 69,8 ja 

naistel 80,1 eluaastat. Lahtiseletatuna tähendab see meestele 

viimast 15 aas-

tat haigena 

ja naistele  

viimast 21 aas-

tat haigena, 

millest viimast 

kümmet aastat tuleb veeta üksi, sest mehed on selleks ajaks 

manalasse varisenud. Selline olukord ei saa rahuldada kedagi. 

Tuleb otsida ja leida lahendusi, mis meie eluiga tõstaksid ja ise-

äranis tuleb pikendada tervena elatud elu. 

Praegu on eestlase eluiga Euroopa keskmisest viis aastat lü-

hem. Viis aastat varem suremisest veelgi hullem on aga see, 

et vaid 

70% sellestki lühikesest elust õnnestub meil elada tervena, sa-

mas kui tervise osas edukamates riikides on inimesed kõbusad 

lausa 85% elust ehk umbkaudu 70 aastat.

Kui vaadata eluea arve sisuliselt, siis selgub, et meeste elu kesk- 

mise lühiduse taga on nende kõrge suremus noores eas. Hiljuti 

avaldatud kindlustusfirmade statistika ütleb, et suurimaks sur-

maga lõppevate avariide riskirühmaks on mehed vanuses 20 

kuni 30 aastat. Õnnestunuks 2008. aastal ära hoida kas või 

pooled vigastussurmadest, oleks Eesti iive lõpuks omadega 

plussi jõudnud. 

Noorte meeste käitumine – töökoormus, riskivalmidus, üle-

määrane sotsiaalne stress ja vastutustunne, ootused soorol-

lile teevad nende elud haava-

tavaks. Mehed ei hingitse, 

nad põlevad ja sageli liialt 

suure leegiga. See kisub alla 

meeste oodatava eluea 

statistilised näitajad. Kui 

tahame terveid perekondi, et naistel oleks mehed, lastel isad ja 

vanaisad, peame suutma mehi veenda rohkem enda eest hoo-

litsema ja ennast säästma. 

Eesti meeste ja naiste eluea vaheon üks maailma suuri-

maid. Maret Maripuu küsib naise ja emana, kuidas hoida 

mehi enda kõrval võimalikult kaua ja võimalikult tervena. 

Ja analüüsib endise sotsiaalministrina, nüüd Tartu Ülikooli 

rahvatervise magistrandina Eesti inimeste terviseandmeid 

ja meie kui rahva tervisesuundumusi.

Kuidas elust kauem    
 rõõmu tunda

Reformierakonna esimees, peaminister Andrus Ansip ja 

Eesti Memento Liidu esimees Enn Tarto kirjutasid 24. no-

vembril 2010 alla koostööleppele, mis sätestab ühised 

tegevused järgmise Riigikogu koosseisu ajaks. Sarnane 

koostöölepe kehtis ka aastatel 2007-2011. 

Koostöölepe näeb muuhulgas ette Riigikogu otsusega 

kommunismiohvrite memoriaali rajamise Tallinnasse, ise-

seisvuse eest võidelnute tunnustamist ja Eesti Repres-

seeritute Registri Büroo tegevuse toetamist. 

Kahepoolsel kohtumisel nenditi, et ühiste eesmärkide 

poole liikumine on seni olnud edukas. “Meie koostöö on 

olnud töine. Juba siis, kui Andrus Ansip oli Tartu linnapea, 

olid tulemused selged ja praktilised,” ütles Enn Tarto. 

Omavahelise koostöö hindamiseks ning mõttevahe-

tuseks lepiti kokku ka edaspidi kohtuda vähemalt korra 

aastas.

17. novembri õhtul toimus Tallinna Noorte Reformiklubi 

aasta tähtsaim üritus - üldkoosolek, kus valiti klubile ka 

uus juhatus koosseisus Marianna Viirsaar, Kalev Õiger, 

Ander Allas ning Riina Haljasoks. Esimehe kohustused 

võttis enda kanda juuratudeng ning Eesti Curlingu Liidu 

peasekretär Harri Lill.

 

“Soovin muuta noorte seas levinud ekslikku arvamust, et 

riik ja erakonnad ei tee inimeste heaks midagi,” nimetas 

Kalev Õiger noorte ees kõneledes endale olulist teemat. 

“Olen saanud Reformierakonnas ning noortekogus palju 

häid kogemusi ning olen rõõmus, kui saan võimaluse 

anda omalt poolt midagi vastu.”

 

Hiljuti keskkonnaministri Jaanus Tamkivi nõunikuna 

tööd alustanud Marianna Viirsaar rõhutas noorteklubi 

tähtsust Riigikogu valimistel. “Olen osalenud kahes vali-

miskampaanias ning tahan seda kogemust rakendada ka 

kevadel, et aidata koos noorteklubiga kaasa erakonna 

valimisvõidule.”

 

Tallinna Noorte Reformiklubi eelmise juhatuse esimees 

Ruth Maria Roosi on veendunud, et kokku on tulnud 

tegus ning ambitsioonikas seltskond. “Näha on, et noor-

tel silm särab. Usun, et Harri juhtimisel võime Tallinna 

noortega julgelt valimislahingusse siseneda!”

Tekst: Maret Maripuu

Kui tahame terveid perekondi, et naistel oleks mehed, lastel 

isad ja vanaisad, peame suutma mehi veenda rohkem enda 

eest hoolitsema ja ennast säästma. 
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Tallinna reformi-
noored valisid klubi-
le uue juhatuse

Reformierakond ja 
Memento sõlmisid 
koostöölepe 

UUDISED

Andrus Ansip ja Enn Tarto peale koostööleppe 
sõlmimist. Foto: Henri Arras

Vasakult: Marianna Viirsaar, Kalev Õiger, 
esimees Harri Lill, Ander Allas, Riina Haljasoks.
Foto: Rain Hansen
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Meie, naiste, ülesanne on meestele kindlameelselt ja nääguta-

mata korrata, et nad on meile armsad ja vajalikud ning liigne 

joomine ja suitsetamine, autoga kihutamine, kinnitusvööta 

tellingutel turnimine on ohtlikud asjad, millega ei saa tõestada 

tõeliseks meheks olemist, sest tõeline mees on elus mees. 

Kristina Köhler on oma sel kevadel Tartu Ülikooli tervishoiu-

instituudis kaitstud magistritöös välja toonud, et välditav sure-

mus on enam langenud ses osas, mida saab ravida ja vähem 

seal, kus õige eluviis ja käitumine abiks oleks. Teisisõnu, hai-

gusi arstil ravida lasta on justkui lihtsam, kui endal haigusi ära 

hoida.

Tervislik eluviis on moodne elustiil

Riskialtid on valdavalt mehed, kuid mõned teised harjumused, 

mis samuti eluiga ei pikenda – sealhulgas näiteks rämpstoidu 

söömine ja televiisori ees olesklemine – on omased nii meestele 

kui ka naistele, nii noortele kui vanadele. Meie üldise varajase 

suremuse esmaseks põhjustajaks on südameveresoonkonna 

haigused, mida julgeksin nimetada ka elustiili haigusteks. Aga 

see on halb stiil! Kas teadsite, et ühes õlles on 225 ja kahes 450 

kalorit ja selleks, et kannust õllest saadud kalorid ära kulutada, 

tuleb keskmiselt 45 minutit kõndida.

Me peame rahvana muutma oma suhtumist ja endale aru and-

ma, et tervis on suuresti ka igaühe enese asi. See, kui pikalt ja 

sageli Jürgen Ligi, Andrus Ansip või Meelis Atonen ka ei suu-

satataks või jookseks, ei kuluta see ühegi sporti mitte tegeva 

kõrvaltvaataja kaloreid ega ravi terveks kellegi teise südant. 

Tuleb ikka endal tossud jalga panna ja õue minna, alguses kas 

või selleks, et kõndida. 

Kuid mingil määral on märgata ka muu-

tust paremuse poole. Inimesed, riik ja 

tervishoiusüsteem on õigel teel, sest 

värske Eesti tervisesüsteemi hindamis-

raporti kohaselt pikenes eestlaste 

eluiga aastatel 2000-2008 kõige enam 

südame-veresoonkonna haigustesse ja 

vigastustesse suremise ärahoidmise 

arvelt, kokku üle kahe aasta.

8½ aastat pikem eluiga on kingitus kogu rahvale

Meil on põhjust rõõmustamiseks, kui arvestame, et viimase 15 

aastaga oleme rahvana ühiselt endale kinkinud kaheksa ja pool 

aastat täiendavat eluiga. Alates 1994. aastast on Eesti inimeste 

eluiga kasvanud 66,5 aastalt koguni 75 eluaastani – see eluea 

kasvutempo on kiirem kui kõige edukamateski Lääne-Euroopa 

riikides. Meil on vaja edasi liikuda või kui soovite, siis vane-

maks saada.

Jälgides Eesti tervise arenguid ja analüüsides kitsaskohti, on 

selge, et peamine võti eluea pikendamisel peitub eluviisis. Ning 

kui küsida, kelle käes see võti on, peab vaatama meeste otsa. 

Meeste ja naiste eluea vahe on Eestis üks maailma suurimaid.

Peamised surmapõhjustajad puudutavad mehi rohkem ja 

nooremas eas kui naisi. Vigastussuremuse osas ületavad me-

hed naisi mitmetes kordades, näiteks alkoholimürgistusi esi-

neb meestel üle nelja korra rohkem. Alkohol mängib olulist rolli 

ka uppumiste, tulesurmade ja enesetappude juures. Kohtuarst 

Jana Tuusov nentis hiljutisel seminaril „Alkohol – terviseks?“, 

et vähemasti kohtuarsti lauale jõudvate hukkunute järgi võib 

öelda, et parimas tööjõus mees sureb Eestis enamasti purjus 

peaga. Me räägime siinkohal täies elujõus, sageli päris noor-

test meestest, kes jätavad elust lahkudes maha hiiglasliku 

augu tegemata tööde, elamata elu ning üleskasvatamata laste 

ja abistamata naiste näol. 

Vaadates praegusest oodatavast elueast lähtuvat naiste kur-

ba perspektiivi – 10 aastat üksindust eluloojangul – ei jää üle 

muud, kui käivitada ühiskonna üldine meeste tervise hoidmise 

programm. Ikka selleks, et meie mehed ja laste isad meie kõr-

val võimalikult kaua oleks.

Riigieelarve menetlemise ööistungi siirded ulatusid veel 

järgmistegi nädalate päevakordade menetlemisse ja selle 

destruktiivse aktsiooni tõttu lükkus muuhulgas edasi olulise 

riikliku tähtsusega (võib-olla üldse kõige tähtsama) küsimuse, 

Eesti rahva tervise, põhjalikult ette valmistatud arutelu (nii-

palju siis kuulsast hoolivusest).

Küsimus pole selles, kas suuta vastu pidada üks magamata öö. 

Küsimus on parlamentaarse demokraatia tõhususe ja maine 

arutus (või äkki sihilikus?) lammutamises.

Mõistagi suutsime vastu seista õilsa retoorika taha peide-

tud labasele väljapressimisele. Loodetavasti said ka noored 

töövarjud aru, mis on mis. Need, kellelt küsida jõudsin, küll.

Demokraatiast ja parlamentarismist

Demokraatia ilma parlamendita pole mõeldav. Ka esindusde-

mokraatia kande- ja kõlapinda laiendav osalusdemokraatia 

oma mitmesugustes vormides eeldab, et tuntakse ja järgitak-

se olemuslikult parlamentaarseid protseduure ja tavasid. 

Seetõttu kahjustab iga samm, mis annab põhjust parlamendi 

kui niisuguse naeruvääristamiseks, mitte ainult ühe konkreet-

se parlamendikoosseisu, vaid parlamentarismi kui printsiibi 

mainet ja usaldatavust. See aga omakorda viib varem või hiljem 

vältimatult demokraatia kui valitsemisvormi lagunemiseni.

Sootuks ilma mingi valitsemisvormita ei saa aga toimida ükski 

kooslus, ükski ühiskond. Kui demokraatia ei oska olemas olla, 

astub tema asemele diktatuur. Kui kellelegi selline väljavaade 

meeldib, andku sellest kohe ja kõva häälega avalikult teada. 

Siis teame silma peal hoida, et nii ei läheks.

Ütlus, et vabadus ja demokraatia pole enesestmõistetavad, 

vaid nende eest tuleb pidevalt seista, on muutunud trivi-

aalseks. Kipub juba ühest kõrvast sisse, teisest välja minema, 

kui kuskil 

taas seda kohtad. Aga sellegipoolest on see tõsi. Asi pole ainult 

valmisolekus otsese ründe korral barrikaadidele minna. Asi on 

selles, et võimalikult paljud mõistaksid, kui oluline on oma 

igapäevaelus kinnistada ja süvendada demokraatlikke harju-

musi, arendada kodanikuaktiivsust, õppida elama demokraa-

tias ja teostama demokraatiat.

Mida meile pahaks pannakse?

Meie praktikas ja üpris laialt levinud aru-

saamades on ses suhtes mõndagi para-

doksaalset ja seesmiselt vasturääkivat. 

Ühelt poolt pannakse näiteks pahaks, 

et erakonnad, ehkki nende liikmeskon-

dadesse kuulub summaarselt vaid mõni 

protsent rahvastikust, justnagu kirjutavad 

kogu rahvale ette, kuidas see elama peab 

ja elada saab. Teisalt pälvib tihti sama-

de kriitikute hukkamõistu erakondade 

püüd oma liikmeskonda suurendada 

ja seeläbi kandepinda laiendada 

– kes poleks kuulnud süüdistusi 

küll ajupesus, küll sund-

parteistamises.

Paul-Eerik Rummo püüab kujutleda, mis pildi said rahvaesinduse tegevusest noored töövarjud, kes liikusid Riigikogus 17. ja 

18. novembril – ühe fraktsiooni lavastatud, vähimagi mõistliku põhjenduseta ööaktsiooni ajal. 

Paul-Eerik Rummo: demokraatia 
peaks olema nagu elav pärimus

Reformierakonna tervishoiupoliitika üks peaeesmärke on 
inimeste eeskujuliku tervisekäitumise toetamine. Rahandus-
minister Jürgen Ligi on siinkohal kõigile heaks eeskujuks.
Foto: Aldo Luud/Õhtuleht

Paul-Eerik Rummo sõnul kahjustab iga samm, mis annab 
põhjust parlamendi kui niisuguse naeruvääristamiseks, mitte 
ainult ühe konkreetse parlamendikoosseisu, vaid parlamen-
tarismi kui printsiibi mainet ja usaldatavust.
Foto: Karel Koplimets
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Teise näitena pahandatakse tihti nn õhukese riigi ideoloo-

gia üle, kuna õhuke riik nagu ei suudaks piisavalt rahuldada 

kõigi rahvakihtide ja ühiskonnasektorite vajadusi. Selles näib 

olevat oma loogika. Kui aga samal ajal pannakse 

pahaks riigiaparaadi vohavust, ikka veel liiga kõr-

geid makse (mis vältimatult kuuluvad kõikide kõiki 

vajadusi rahuldama pidava riigi juurde) ja riigi sek-

kumist sfääridesse, kuhu ta tükkima ei peaks – siis 

on tegemist hoopis teise, eelmisele vastukäiva 

loogikaga. Jälle nagu natuke imelik. 

Niisuguseid näiteid võiks veelgi tuua. Sellepärast on hea kas-

või seesama töövarjude projekt, mis laseb noortel inimestel 

lähedalt näha parlamendi ja valitsusasutuste tegevust. Nn 

tavateadvuses on 

poliitikategemine 

suuresti üle müsti-

fitseeritud ja van-

denõukujutelma-

dega vürtsitatud, 

mida suur osa meediast omalt poolt võimendab. Oma silmaga 

nägemine, et poliitika argipäev on tunduvalt vähem värvikas, 

võib-olla peletab teravaid elamusi otsivaid 

noori sellest eemale, küll aga aitab levida 

realistlikul elupildil ja tõmbab kaasa neid 

uute põlvkondade esindajaid, kes tun-

nevad endas ära huvi just niisuguse tege-

vuse vastu.

Ka ühiskonnaõpetuse õppekavad ja -ma-

terjalid tahaks inventuuri. Võib-olla olen 

ülekohtune, kuid need tunduvad kuidagi 

hõredana ja igapäevaeluga nõrgalt seo-

tuna, mida mõnigi kord märkab õpilastega 

suheldes. Kindlasti tuleb koolidel toetada 

ja julgustada õpilaste tegeliku demokraa-

tiakogemuse omandamist, mis käib õpilas-

esinduste valimise ja nende tegevuse kau-

du. Äratundmine, et „riik – see oleme me 

ise“ tuleb praktilise tegevuse, protseduu-

ride kujundamise ja omandamise, endast 

ja teistest kriitilise lugupidamise õppimise 

kaudu. Demokraatia peaks olema nagu 

elav pärimus, mida on auasi edasi anda 

võimalikult puhtana.

Opositsiooni venitamistaktika tõttu pidas 

riigikogu ööl vastu 18. novembrit ööistun-

git. Kell kolmveerand kaheksa hommikul 

olid saadikud jõudnud järgmise aasta 

riigieelarve seaduse 127 muudatusette-

panekust läbi hääletada 78. 

Tsiteerides 18. novembri Postimehe 

juhtkirja nimetatakse parlamendi töö si-

hiteadlikku, ent seaduste piiresse jäävat 

takistamist kokkuvõtlikult obstruktsioo-

niks. Sisuliselt seisnes venitamistaktika 

selles, et lisaks iga muudatuse eraldi 

hääletamisele, kasutas Keskerakond ka 

võimalust esineda kaheksaminutiliste 

sõnavõttudega ja võtta kümneminutilisi 

vaheaegu. 

Kui ööistungil riigieelarvet arutanud 

parlamendiliikmed tegid seda tööd oma 

põhipalga eest, siis riigikogu kantselei 

ametnikud tegid seda erakorraliselt, 

saades selle eest lisatasu või hiljem vaba 

aega. Kogu riigikogu kantselei 239 amet-

nikust oli tol ööl tööl 12 inimest.

Kuigi obstruktsiooni kui nähtuse kasuta-

misel on maailma parlamentide ajaloos 

pikk minevik ja sellel on oma koht parla-

mentaarse võitluse arsenalis, peaks selle 

kasutamine jääma vaid tõeliselt erakord-

seteks juhtumiteks.

Nn tavateadvuses on poliitikategemine 

suuresti üle müstifitseeritud ja vandenõu- 

kujutelmadega vürtsitatud

Ööistungist kui meetodist

Igor Gräzini arvates töö-ööl 

midagi mõistlikku teha ei saagi; 

Igoril oli kaasas üks Saul Bellow 

väga hea romaan, mida jutuajamiste 

ja kohvipauside vahel lugeda.

Taavi Rõivase
sõnul küsisid ajakirjanikud öö-

istungite tulemusel eelarve sisuliste 

valikute asemel riigikogu liikmete 

enesetunde kohta - obstruktsiooni ei 

kasutatud mitte oma hea idee välja-

toomiseks, vaid riigieelarve sisulise 

debati vähendamiseks.

Keit Pentusel 

oli Keskerakonna soovi iga hinna 

eest 2011. eelarvega edasiliikumist 

takistada raske mõista. Vaadates, 

mis seisus on majanduskriisijärgsed 

rahaasjad teistes ELi riikides, kuidas 

Iirimaal või Kreekas on olukord 

muutumas paaniliseks, on meie 

16-miljardiliste investeeringutega, 

väikseima riigivõlaga eelarve parim, 

mis praegu võimalik.

Fotod: Liis Treimann/Postimees

Helmer Jõgi töövarjudega Reformierakonna fraktsiooni 

ruumes. Foto: Karel Koplimets



Tallinna lasteaedadest on seni peamiselt juttu olnud nende alara-

hastatuse tõttu. Tallinna Linnavolikogu Reformierakonna fraktsiooni 

esimees Remo Holsmer selgitab, et raha on alati vähe ning ega seda 

kuskilt niisama juurde ei teki ja seetõttu algatas Reformierakonna 

fraktsioon linnavolikogus arutelu selle üle, millistele põhimõtetele 

peaks vastama pealinna lasteaiad tulevikus. 

Tekst: Kalle Jents
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Ideaalse tuleviku-lasteaia kirjeldamisel on mitmeid põhjusi. 

Esiteks – kui ühel päeval tekivad võimalused suurendada lasteae-

dadele suunatavaid rahasid, oleks ära kirjeldatud, milline peaks 

välja nägema ning millistele põhimõtetele vastama ideaalne laste-

aed. Teiseks annab see niisamuti ka lapsevanematele teadmise, 

kuhu suunas Tallinnas lasteaedu arendatakse.

Mida võiks muuta?

Linn peaks võimaldama panna ühe pere lapsed samasse laste-

aeda. Mitme lapsega pere elukorralduse muudaks see põhimõte 

oluliselt mugavamaks. Linna jaoks oleks see muudatus pigem 

töökorralduslik küsimus, millega aga seni pole tegeletud.

Oluline on ka see, et Tallinnas oleks tagatud kõigile lastele las-

teaiakohad. Eriti tõsine on see probleem sõimerühmades. Täna 

2-aastase lapse vanem ei tea, kas ta saab panna oma võsukese 

lasteaeda või mitte. Niisamuti ei anna praegune mitmes lasteaias 

järjekorras olemist lubav süsteem ülevaadet selle kohta, kas las-

teaiakoht on lapsele tagatud või mitte.

Rahastamine õiglasemaks

Raha jagamise põhimõtted vajavad ülevaatamist. Hetkel rahas-

tatakse lasteaedu pearaha põhiselt ehk raha hulk on seotud ainult 

laste arvuga. Lasteaiad on aga erineva suurusega, osad on uued ja 

remonditud, osades on bassein, osad nõuk

ogude ajal ehitatud lasteaiad on soojustatud, teised jällegi mitte. 

Sellest tulenevalt on erinevad ka lasteaedade igapäevakulud ning 

lapse pealt makstava pearaha maksmise süsteemi annaks kind-

lasti paremaks ja õiglasemaks muuta. 

Kokkuvõttes on meie põhieesmärk see, et lasteaias tegeletaks 

põhitegevuse – laste kasvatamise, mängimise ja õpetamisega. Et 

juhataja või kasvataja ei peaks tegelema olmeprobleemidega. Vi-

siooni esialgset teksti saab lugeda: www.reform.ee/ideaalnelaste-

aed, Facebookis trükkides otsingusse Tallinna hea lasteaed. Kom-

mentaarid ja täiendused on oodatud: remo@reform.ee 

 

Foto: Erakogu

1.     Selleks, et lapsevanem ei jääks kauaks tööturult 

eemale, on Tallinnas võimalik saada nii sõime- kui 

lasteaiakoht kodulähedases lasteaias. Mitut väikest 

last kasvataval perel on soovi korral võimalus viia kõik 

oma lapsed samasse lasteaeda.  

2.     Lapsevanemal on võimalik registreerida oma 

laps soovitud lasteaeda ning jälgida internetist oma 

taotluse seisu. Sama andmebaasi abil on võimalik 

lasteaeda ka vahetada.  

3.     Ühes rühmas käib kuni 18 last, kellega tegelevad 

päev läbi kaks õpetajat ja vastava ettevalmistuse saa-

nud abi. Sõimerühmas käivate laste arv ei ületa 12. 

4.     Lasteaedade rahastamisel lähtutakse mitte 

ainult laste arvust ja vanusest vaid võetakse arvesse 

ka laste erivajadusi, hoone remondivajadust, ujula 

olemasolu. Seejuures on pedagoogidele ja teistele 

lasteaia töötajatele tagatud konkurentsivõimeline, 

teiste õpetajate omaga võrreldav töötasu. Linna-

valitsus koostab kuni 5 aasta pikkuse lasteaedade 

remondi kava. 

5.      Õpetajate töö on korraldatud nii, et valdava osa 

tööajast pühendavad nad ennast lastele ning saavad 

pidevalt ennast tööalaselt täiendada. Nii Tallinna 

Haridusamet kui ka teised asutused ja ühendused 

on neile kindlaks ning abivalmiks partneriks.  

6.     Lapsevanem maksab osutatava teenuse eest 

igakuiselt vaid linna poolt määratud tasu. Majandus-

likesse raskustesse sattunud lapsevanematel on 

võimalik saada läbi sotsiaalhoolekande osakonna 

ajutist vabastust nii koha- kui ka toitlustustasust.  

7.     Soodustatakse keelekümblusrühmade 

avamist, nt kattes linna poolt töötajate väljaõppe 

kulud ja/või makstes vastavaid preemiad.
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2010. aasta eelarvet kokku pannes tundus, et ees 

seisab üsna võimatu missioon, aga me saime hakkama.

Raske 2010

Tulumaksu laekumine oli kukkunud viimase aja madalaimale 

tasemele ning ehkki olime juba ka jooksval aastal pidevalt püüd-

nud kulusid koomale tõmmata, tundus esialgu linna normaalne 

funktsioneerimine suure küsimärgi all olevat. Võrdluseks olgu 

öeldud, et kui 2008. aastal hakkas Viljandi linna eelarve lähe-

nema 400 miljonile kroonile, siis 2010. aastal pidime hakkama 

saama veidi alla 300 miljoni krooniga. 

Me saime oma kulude kärpimisega hakkama. Käisime üksipulgi 

läbi kõik linna poolt rahastatavad valdkonnad ja langetasime 

ebapopulaarsed otsused - vähendades või lõpetades aastate 

jooksul kehtestatud soodustusi ja hüvesid ning teisalt suurenda-

des osalustasusid lasteaedades ja huvikoolides. Kõige suurema 

kokkuhoiu andis kahtlemata nii linnavalitsuse kui ka allasutuste 

töötajate palkade vähendamine, lisaks ka veel palgata puhkuste 

päevad. Pea 900 linna kasuks töötavat inimest olid mõistvad 

ja arusaava suhtumisega ning andsid palgamuudatusteks oma 

nõusoleku. Tulemuseks oli see, et kõik koolid, lasteaiad ja teised 

allasutused tegid normaalselt aasta läbi oma tööd ja toimumata 

ei jäänud ka ükski traditsiooniline kultuuri- või spordiüritus. 

Ka investeeringute puhul keskendusime põhiliselt europrojek-

tidele, aga suutsime siiski tagada orienteeruvalt 40 miljonit in-

vesteeringute vahendeid. 

Kärbetele tasakaaluks investeeringud

Kõige rohkem on hea meel selle üle, et pika protsessi tulemuse-

na saab lõplikult valmis Viljandi staadion, mida ehitasime lausa 

kolmes etapis. Suvel pidasime staadionil esimesed rahvusva-

helised võistlused; mitmed tippatleedid hindasid kõrgelt jook-

su- ja hüppepaikade kvaliteeti. Lisaks staadionile sai oluliselt 

paremaks ka järve ujumisrand, kuhu kavatseme ka järgnevatel 

aastatel rajada uue mänguväljaku ja puhastada ujumiskohtades 

järvepõhja. 

Hariduse vallas saime lisaks Jakobsoni gümnaasiumile korda ka 

Maagümnaasiumi. Linna keskmesse plaanitava uue riigigüm-

naasiumi loomisel, hakkavad senised gümnaasiumid oma  

korralikult remonditud ruumidega tööle põhikoolidena.

Lõpusirgele hakkab jõudma ka Viljandi linnas aastaid prob-

leemiks olnud hooldekodu probleemi lahendamine. Ehitus käib 

täie hooga ja järgmisel aastal saavad 70 eakat inimest enda  

kasutusse igati kaasaegsed olmetingimused.

Lootusrikas 2011

Ehkki ka järgmine aasta tuleb eelarve mõistes väga pingeline, 

planeerime 300 miljoni suuruse eelarve mahu juures investeeri-

da 46 miljonit krooni. Põhiobjektideks kultuurimaja renoveeri-

mine ja ühe suurima lasteaia „Midrimaa” remont. Viljandi on 

saanud laste- ja noortesõbraliku linna tiitli ja seetõttu on meie 

üheks peamiseks eesmärgiks kaotada Viljandis lähiaastatel lõp-

likult lasteaiajärjekord. Praegu on meil järjekorras veel umbes 50 

sõimeealist last, rajatavad vähemalt kaks uut rühma muudavad 

järjekorra kaotamise üsna realistlikuks.

Järgmine aasta ei tule sugugi kerge, aga oleme täna tunduvalt 

optimistlikumad ja vaatame lootusrikkalt tulevikku. Paremad 

ajad on kindlasti ees.

Ideaalne lasteaed 
 Tallinnas aastal 2030

Hea lasteaia toimimise põhimõtted:
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Paremad ajad on 
   kindlasti ees

Linnapea Kalle Jents vaatab tagasi eelnenud eelarve- 

aastale ja piilub tulevikku – ühena vähestest oma- 

valitsustest suudab Viljandi suure tõenäosusega juba  

lähitulevikus kaotada lasteaiajärjekorrad, mis õigustab igati  

Viljandile antud laste- ja noortesõbraliku linna tiitlit.   
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Kaheksakümmend aastat tagasi kirjutas tuntud vene satiiri-
kutepaar Ilf ja Petrov, et jalakäijad moodustavad parema osa inim-
konnast. See toonane tõdemus osundas jalgsi liikujate trotslikule, 
ent paratamatuna näivale allajäämisele hobu- ja mootorveokiga 
ringi liikujate vääramatul pealetungi ees. See oli justkui üleskutse 
jalakäijale säilitada väärikus ja meelekindlus selles ebavõrdses 
võitluses õiguse eest olla võrdväärne kodanik sellesinase päikese 
all. Ehk teisisõnu „targem annab järele“…

Saatuse ninanips või hoopiski moetegevus?

Autostumise pealetungi on olnud raske pidurdada. Eriti sellistes 
ühiskondades, kus auto omamine näib olevat staatuse sümbol. 
Hiljutisel jalgsikäimise probleeme ja mõjusid käsitleval 11. rahvus-
vahelisel konverentsi Walk 21 Haagis esitasid hirmutavaid and-
meid kolleegid Küproselt. 96 % käikudest tehakse Küprosel au-
toga ja vaid ülejäänud 4 % kas jalgsi, bussi või jalgrattaga. Edukas 
kodakondne sõidab seal vaid autoga (mida edukam, seda uhkem 
auto). Väikese sissetulekuga inimene on aga sunnitud sõitma jalg-
rattal või käima jala. 

Jalgsi liikujate õiguste alla- või avalikust ruumist väljasurumise 
tulemuseks on ka erinevate käimist propageerivate huvigruppide 
ja jalakäijate huvisid kaitsvate organisatsioonide tekkimine koha-
likul ja nende liitumine rahvusvahelisel tasandil. 

Eestiski on mitmeid jalgsi liikumist edendavaid ettevõtmisi ja 
grupeeringuid, aga jalgratturitega sarnast organiseeritust ei ole 
siinmail veel näha. Rääkimata siis ühinemisest mõne üleilmse 
katusorganisatsiooniga nagu näiteks International Federation of 
Pedestrians või Federation of European Pedestrian Associations. 

Jah, ka sellised ühendused otsivad endale kohta survegruppide ki-
revas peres ja võimalust viia jalakäijate sõnum Euroopa Komisjoni 
transpordivolinik Siim Kallaseni!

Kuidas on lood aga meil Tartus? 

Tartu linn on kompaktne – linnapiirist on kesklinna ca viis kilomeet- 
rit ja valdavalt ei võta jalgsi tööle või kooli minek üle poole tunni. 
See aga tähendab, et linn on n-ö täiesti käidav. Samas ei saa mär-
kimata jätta, et käigutee pikkust mõjutavad sageli meil nii raudtee 
kui ka Emajõgi, millest ülesaamisega, mäletame, oli ka viisul, põiel 
ja õlekõrrel suuri raskusi. Ja loomulikult Toomemägi, millest üles-
rühkimine lööb nii mõnelgi pulsi lakke.

Tartus läbiviidud modaalsusuuringud kinnitavad seda, et ülikoo-
lilinnale kohaselt tehakse meil suur hulk käikudest jala või jalg-
rattal, vastavalt 40 ja 5 protsenti. Nii üleilmses kui ka riiklikus 
maastaabis on need head näitajad. Aga meie eesmärk on suunata 
linlasi veelgi rohkem keskkonnasäästlike ja tervislike liikumisvii-
side kasutamisele. Kuidas seda teha?

Teekond olgu turvaline ja heas korras

Jalgsi käijale on oluline, et tema teekond oleks võimalikult lühi-
ke, turvaline ja emotsionaalselt meeldiv. Oleme näiteks seadnud 
eesmärgiks varustada ülekäigurajad tänavavalgustuse foonist tu-
gevama jõuga valgustusega, et jalakäija oleks tänava ületamisel 
autojuhile nähtavam. Toimub ju valdav enamus jalakäijatega 
liiklusõnnetustest tänavat ületades ja tihti tekib konflikt, milles 
kahjuks kannatajaks nõrgem pool, st jalakäija just märgitud 
ülekäigurajal. Kui Tartu liitus kolm aastat tagasi esimese Eesti 
omavalitsusena Euroopa Liiklusohutuse Hartaga (European Road 

Tartu abilinnapea Margus Hanson võib uhke olla, et erinevalt 

näiteks Küprosest, kus ainult neli protsenti elanikest käib 

jala, tehakse Tartus jalgsi 40 protsenti kõigist käikudest. Aga 

et veelgi rohkem inimesi selle tervisliku liikumisviisi omaks 

võtaks, on Tartu ellu viinud ja ellu viimas jalgsi teekonna 

nii lühemaks, turvalisemaks kui emotsionaalselt nauditava-

maks muutmiseks mitmeid olulisi linnakeskkonna arendusi.

Tekst: Margus Hanson
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Kas jalgsi käimine on IN? Safety Chart), siis võtsime ühe liiklusohutust parandava eesmär-
gina kohustuseks ülekäiguradade valgustamise. Oleme seda ka 
järjekindlalt teinud.

Lisaks turvalisusele on oluline jalgsi käimise kasuks otsustamisel 
teekonna pikkus ja tee heakord. Turu jalakäijate sild vähendas 
oluliselt annelinlaste jalavaeva kesklinna jõudmisel. Paaril viima-
sel aastal oleme peaasjalikult eurorahade toel arendanud linna-
keskkonda rattaga ja jalgsi liikujatele sõbralikumaks. Sel aastal 
avasime jalgrattateede arenguplaani täites üle kuue kilomeetri 
kergliiklusteid, mis kiirtena ühendavad erinevaid linnaosi (Ihaste, 
Annelinn, Karlova, Ringtee) kesklinnaga. Kasutajaid tekib nen-
dele teedele juurde iga 
päevaga. Sel sügisel sai 
Küüni tänava rekons-
trueerimisega sootuks 
uue ilme oluline osa kesklinna jalakäigutsoonist. Koos Raekoja 
platsi ja Rüütli tänavaga moodustus linnasüdames ulatuslik 
vabaaja ürituste ala.

Emajõgi on Tartu uhkus. Oleme võtnud eesmärgiks kaunistada 
seda väärtust jõeäärsete kaldapromenaadidega. Tekivad uued ja 
huvitavad käiguteed, mis meelitavad inimesi jõe äärde jalutama, 
istuma või niisama aega veetma. Laiaulatuslikust Emajõe kallaste 
korrastamise plaanist oleme jõudnud siiani realiseerida vaid osa. 
Sel aastal sai uue näo Emajõe tänav koos allee ja kaldapromenaa-
diga. Praegu käivad tööd mõlemal jõekaldal Kroonuaia ja Vaba-
dussilla vahel. Järgmisel aastal võtame käsile Võidu ja Turusilla 
vahelise lõigu Ülejõel. 

Jalgsi tervise nimel

Juba neljandat sügist viime koos linnaarstiga läbi jalgsi käimist 
propageerivat kolmekuulist üritust „Jalgsi tervise nimel“. 

Selle eesmärgiks on inimeste suunamine liikumisharjumuste 
muutmisele läbi pikemaajalise (ühis)tegevuse. Idee sündis auto-
vaba päeva kontekstis ja seetõttu on eriti oodatud osalema need 
inimesed, kes loobuvad kampaania ajaks autosõidust. Meie loo-
tus on, et kolmekuulise sammumõõtmise järel on osalejad käimise 
omaks võtnud ja soovivad ka edaspidi hea enesetunde ja tervise 
huvides igapäevased käigud teha valdavalt jalgsi. Tänavu on ette-
võtmise sihtrühmaks üle 50-aastased mehed, rühma suuruseks 
saime ca 70 usinat sammude mõõtjat. Eelmiste aastate kogemus 
on näidanud, et paljud arvavadki kolme kuu möödudes, et jalgsi 
käimine on IN. Muuseas, mõnedes suurlinnades loetakse jalakäi-

jaid juba ka suurimateks 
kulutajateks, kuna tihti on 
autost loobujad kõrgepal-
galised nooremapoolsed 

loovtöötajad, kes on elukohaks valinud just urbanistliku linna-
keskuse, kus siis usinalt oma teenistusele rakendust otsitakse.

Jalakäijale on oluline ka see, et vajadusel (kehv ilm, kiireloomulised 
asjad jne) oleks kasutada hästitoimiv ühistransport. Uuest aastast 
opereerib Tartu linnaliine Sebe uhiuute keskkonnasõbralike ja 
kaunilt Tartu lipuvärvidesse maalitud bussidega, mis lausa kut-
suvad end kasutama. Tartust saab esimene linn Eestis kus linlasi  
teenindavad vaid EURO 4 ja EURO 5 nõuetele vastavad bussid, mil- 
lest viis bussi kasutavad kütusena esialgu maagaasi, mõne aasta 
pärast aga biogaasi.

Eelneva põhjal ei tuleks järeldada, justkui oleksin auto kasutamise 
vastaline. Kaugel sellest! Küll aga võiksime ju hoolitseda oma hea 
tervise, toonuse ja töövõime eest käimisega kaasneva mõõduka 
koormuse lubamisega. Ja mõelda enne autosse istumist, kas ei 
võiks seda käiku jalgsi ette võtta.

Võtsime ühe liiklusohutust parandava eesmärgina kohus-

tuseks ülekäiguradade valgustamise.

Ülikoolilinnale kohaselt tehakse Tartus suur hulk käikudest 
jala või jalgrattal, vastavalt 40 ja 5 protsenti.
Fotod: Sille Annuk/Postimees



Tekst: Valdo Randpere

Hinnavalvel on 
reaalsed tulemused

EESTIMAA AVARUSTES EESTIMAA AVARUSTES

23. oktoobril algatas Valdo Randpere Facebookis Hinna-

valve liikumise, mille eesmär-

giks on ohjata põhjendama-

tuid hinnatõuse ja loomulikult 

jälgida ka seda, et euro tuleku 

ettekäändel hindu ei tõstetaks. 

Olen seda juba palju kordi öelnud ja kordan meeleldi veel - 

euro ei tõsta hindu, hindu tõstavad inimesed. Osa hinnatõusu-

dest on paratamatud ja tingitud maailmaturu hinnamuutustest. 

Teine osa on aga ebaausate kaupmeeste tegevuse tulemus. 

Enamus ettevõtjaid on ausad ja tublid. Samas on aga eriti just 

viimasel ajal kerkinud esile mitmeid juhtumeid, kus hindu muu-

detakse kahtlaselt kartellilaadse kokkuleppe tagajärjel. Eesti 

turg on liiga väike ja tihti ka selgelt ära jaotatud, et turumajan 

dus siin igal hetkel saaks toimida. Just turumajanduse toimi- 

misele peakski Hinnavalve kui tarbijate ühendus kaasa aitama. 

Omaette kategooria hinnasolkijate hulgas on minu arvates 

poliitilistel kaalutlustel turumoonutusi õhutavad tegelased. 

Nimetagem kasvõi Tallinna linnavalitsust, kes on usinalt iga-

sugu huvialaringide ja spordiasutuste tasusid tõstma hakanud. 

3000 hinnavalvurit

Hinnavalve näol on loodetavasti turule tekkinud juurde veel 

üks konkurentsi suurendav faktor, mis turuosaliste käitumist 

oma aktiivsete ostusoovitustega mõjutada suudab. Esimese 

päevaga liitus Hinnavalvega üle tuhande inimese, praeguseks 

on liitunuid 3000 ringis. See näitab minu arvates selgelt, et 

probleem on olemas ja inimesed tahavad sellega ka tegeleda. 

Momendil on meil käsil IT-lahenduse loomine, mis annaks ini- 

mestele võimaluse ülevaatliku andmebaasi kasutamiseks 

hindade kohta erinevates kauplustes. Kui selline andmebaas 

valmis on, hakkame aktiivselt värbama hinnavalvureid, kes tea-

tud tooted ja müügikohad oma valvamise alla võtaksid. Lõpp-

eesmärk ongi kaasata hulk aktiivseid inimesi kogu Eestist, kes 

annaksid kõigile Hinnavalvega liitunutele teavet hinnamuutus-

test ja soodsatest hindadest erinevates kohtades.

Tarbijate sõnal on jõud

Senistest saavutustest on vast kaalukaim see, et inimesed on 

hakanud pisut aktiivsemalt sekkuma turul toimuvasse. Lihtne 

on kiruda ebamääraseid hinnatõuse kõrvaltvaatajana, hoopis 

keerulisem on asju ise mõjutada proovida. Ilma sellise otsese 

sekkumiseta aga asjad paremaks ei muutu. Konkreetsetest 

tulemustest võiks muidugi nimetada kaupmeeste hinnakor-

rektsioone meie lehel ilmunud informatsiooni peale. Erit rõõ-

mustav ja tähelepanuväärne oli Kaarma vallavalitsuse tegevus. 

Nimelt ilmus kõigepealt Delfis lugu sellest, kuidas Kaarma vald 

seoses euro tulekuga 1. jaanuarist alandab laste sünnitoetuse 

suurust. Panin selle uudise üles nii Hinnavalve kui ka oma 

kontole Facebookis. Kutsusin ühtlasi inimesi üles Kaarma val-

lavanemale e-maile saatma ja teda julgustama tehtud otsust 

ümber vaatama, et mitte inimeste olukorda halvendada eurole 

ülemineku varjus. Nädal hiljem saatiski Kaarma vallavalitsus 

välja pressiteate, milles Kaarma vallavanem Margus Mägi kin-

nitas muu hulgas, et euro 

tulekuga ei vähene ükski 

valla poolt makstav sot-

siaaltoetus, sealhulgas 

sünnitoetus. Kaarma vallavalitsust sundis toestuste ümber-

arvutust eurodesse üle vaatama just Hinnavalve ning Margus 

Mägi lisas, et vallavanemana jagab ta seisukohta, et ükski oma-

valitsus ei peaks kasutama euro tulekut selleks, et ümberarvu-

tusel teenuste hindu tõsta või toetusi vähendada: „Kui hindu 

ümardatakse, siis peaks see toimuma inimestele soodsamas 

suunas.“

Selline näide ise-

enesest tõestab, et 

Hinnavalve on vajalik. 

Ja näitab ka seda, et 

tihtilugu ei ole hinnatõusu taga pahatahtlikkus, vaid lihtsalt 

inimlik eksimus. Kiitust väärib minu arvates ka Kaarma valla-

vanem Margus Mägi julguse eest tehtud viga tunnistada ja see 

kiiresti ka parandada.

Turumajanduses pole riigil suurt võima-

lust inflatsiooni piirata, kuid hinnatõusu 

vältimiseks töötati Tarbijakaitseameti 

ja Kaubandus-Tööstuskoja poolt välja 

ausa hinnastamise kokkulepe, millega 

ettevõtted võtavad endale vabatahtliku 

kohustuse hoiduda hindade tõstmisest 

euro kasutuselevõtu ajendil. Reformikir-

ja trükkimineku hetkeks oli ausa

hinnastamise kokkuleppega liitunuid ligi 

500 ettevõtet ja üle 2200 müügikoha. 

Samuti annab valitsus eraettevõtjaile 

ja kohalikele omavalitsustele eeskuju, 

ümardades maksude ja riigilõivude 

kroonisummad eurodesse allapoole 

ehk kodanikule soodsamas suunas 

ning ümardab ka pensione, toetusi ja 

hüvitisi inimesele soodsamas suunas. 

Ükski pension, riiklik toetus ega hüvitis 

ei vähene.

Eesti on vaba hinnakujundusega riik, kus turg reguleerib hinda. Aga tarbijatena on meil võima-

lus hindade kujunemisel oma jõuline sõna öelda.

• Arvuta alati ka ise üle, kas 

kaupmehed on hindasid õigesti ümber 

arvutanud. Kaupmeestel on kohustus 

näidata hindu kahes vääringus kuus 

kuud enne ja kuus kuud pärast -päeva.

• Teavita avalikkust hindasid 

valesti ümber arvutanud või ilma põhju-

seta hindu suurendanud kaupmeestest 

(näiteks Hinnavalve kaudu, räägi sellest 

sõpradele-tuttavatele). 

• Ära osta kaupmeestelt, kes on 

hindasid valesti ümber arvutanud või kes 

püüavad ära kasutada eurole üleminekut 

hinnanumbrite suurendamiseks.

Riik annab eeskuju

Mõjuta ise toodete-teenuste hinda!

Kaarma vallavalitsust sundis toestuste ümberarvutust 

eurodesse üle vaatama just Hinnavalve 
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Euro on usalduse märk ja 
majanduskasvu mootor

Sel aastal luuakse Eestis üle 
60 000 uue töökoha

Eesti valitsuse konservatiivne 

eelarvepoliitika ja võime muutunud 

oludele kiirelt reageerida on tekitanud 

hämmastust kogu maailmas. Me pole 

kärpinud pensione, meie riigieelarve on 

kontrolli all. Tänu rahva meelekindlusele 

ja ühistele pingutustele on Eestist kuju-

nemas Euroopas terve mõistuse ja aruka 

majandamise sümbol.

Eesti rahvas ja riik tegid suuri jõupingutu-

si liitumaks eurotsooniga. Euro ei tähenda 

automaatselt suuremaid palku ja rikkuse 

kasvu, aga euro on usalduse märk. Euro 

toetab Eesti majanduse stabiilsust, 

madalamat inflatsioonitaset, lihtsustab 

kaubandussuhteid teiste Euroopa Liidu 

riikidega ning teadvustab Eestit maailma 

ühe mõjukama majanduspiirkonna osana. 

Eesti on väljumas majanduskriisist 

väikseima võlakoormuse ja suurimate 

reservidega riigina Euroopas. Euroalaga 

 liitumisega kaasneva suurema 

usaldusväärsuse tõttu on rahvusva-

helised reitinguagentuurid tõstnud 

Eesti riigi reitingut, mis muudab riigile 

ja ettevõtetele laenamise odavamaks. 

Odavam laenuraha võimaldab välis- ja 

kodumaistel ettevõtjatel kergemini uusi 

ärisid algatada või olemasolevaid laien-

dada, see aga tähendab uusi töökohti.

Usaldusväärne rahanduspoliitika ja 

euro muudavad Eesti riigiks, kuhu 

välisinvestoril on turvaline oma raha 

paigutada. Kaob hirm krooni väärtuse 

devalveerimisest ja seeläbi luuakse 

Eestisse jällegi uusi töökohti. Seega 

on euroalaga liitumine ennekõike üks 

kivi Eesti inimeste edasiste palga- ja 

pensionitõusude vundamendis.

Eurole üleminekul muutub reisimine 

mugavamaks, on tagatud madalamad 

laenuintressid ja vähenevad valuuta-

vahetuskulud. Euro kasutuselevõtt 

on ka eakate inimeste huvides, sest 

majanduse elavnedes, töötuse alanedes 

suurenevad maksulaekumised ja saab 

maksta suuremat pensioni ja teisi 

toetusi.

30. novembril kirjutas Postimehe ajakirjanik Adele Pao, 

et CV keskuse tegevjuhi Paavo Heili hinnangul luuakse Eestis 

sel aastal üle 60 000 uue töökoha, lisaks sellele värvatakse 

umbes 34 000 inimest olemasolevatele töökohtadele ning 

välismaal leiab rakendust umbes 13 000 inimest.

 

CV keskuse tegevjuhi andmetel on tööpakkumiste arv kogu Eesti 

turul sel aastal eelmise aastaga võrreldes kasvanud minimaalselt 

80 protsenti. „Suurem hüpe tööpakkumiste arvu kasvus toimus 

käesoleva aasta esimeses kvartalis. Esimese 10 kuu põhjal prog-

noosides võib öelda, et meie süsteemist käib läbi umbes 27 000 

tööpakkumist. See on umbes sama palju, kui aastal 2008 ja 66 

protsenti rohkem kui aastal 2009,“ nentis Heil.

Kõige suurem puudus on Heili sõnul praegu oskustöölistest ja 

spetsialistidest eksportiva tööstuse sektoris. Samuti on raske 

leida häid ehitajaid ja transpordisektori töötajaid, kuna paljud 

selle ala head spetsialistid on lahkunud naaberriikidesse. Alati, 

ka kriisiaastatel, on Heili sõnul Eestis puudus olnud IT valdkon-

na spetsialistidest.

Välismaal tööd otsivate inimeste arv püsib üldjoontes sama - 21 

protsenti ehk 1900 inimest. Eelistatuim riik välismaal tööd ot-

sivate inimeste seas on Heili sõnul Soome, kuhu soovib minna 

66 protsenti kõigist välismaale kandideerijatest. Soomele järg-

nevad Norra 23, Suurbritannia 10 ja Rootsi 3,4 protsendiga.

1. jaanuaril 2011. aastal kehtima hakkava euro 
sujuvaks üleminekuks on kasulik teada:

•   Kõik kontodel olev raha ja hoiused 

vahetatakse aastavahetusel automaatselt 

eurodeks

•   Pangaautomaatidest saab eurosid alates 1. 

jaanuaist 2011

•   Euro rahatähtedel kasutatakse mitmeid 

kõrtehnoloogilisi turvaelemente, mis muudab 

nende reprodutseerimise äärmiselt keeru-

liseks.  Turvaelementtide abil saab rahatäh-

tede ehtsust ka ise kontrollida

•  Kõik pangakaardi maksed on alates 

1. jaanuarist 2011 eurodes. Et vältida sega-

dust vahetusraha arvestamisel, on soovitav 

tasuda ostude eest pangakaardiga

•   Kahe nädala jooksul ehk 14. jaanu-

arini 2011 saab sularahas maksta veel nii 

kroonides kui eurodes, vahetusraha saate 

tagasi eurodes. Kauplused näitavad hindu 

mõlemas vääringus kuni 30. juunini 2011

•   Kroonide vahetamisel eurodeks ei ole 

mingeid piiranguid. Eurosid saab vahetada  

piiramatus ulatuses, ametliku kursiga 

15,6466 ja tähtajatult. Enne 1. juulit 2011 pole 

ühelgi pangal õigus võtta kroonide euroks 

vahetamise eest teenustasu

•   Neis asulates, kus puudub pangakontor, 

saab kroone ilma teenustasuta eurodeks 

vahetada Eesti Posti postkontorites

•   Alates 1. jaanuarist 2011 laekuvad 

inimeste pangakontodele toetused, hüvitised 

ja pensionid eurodes. Ükski pension, toetus 

ega hüvitis seeläbi ei vähene. Samuti ei 

muutu pensionide-toetuste-hüvitiste saamise 

tingimused ja kord

Infot euro kohta saab ka ametlikust  

euroveebist  www.euro.eesti.ee ja 

tasuta infotelefonil 800 3330.



MAAILM JA MEIE MAAILM JA MEIE

Kas asjata võitlus parema 
maailma nimel?

Foto: Erik Riikoja

Riigikogu väliskomisjoni liige ja tuntud inimõiguste eest võitleja Silver Meikar mõtiskleb vägivallata ja kompromissi-
tust võitlusest inimõiguste, õigusriigi ja parema maailma nimel. Sageli maksavad võitluse osapooled selle eest oma 
vabaduse, vahel ka eluga. Vaba ja demokraatliku riigina ei tohi Eesti ära unustada, kust me tuleme – iga toetus annab 
inimeste vabadusi ja õigusi piiravates ühiskondades režiimi vastu võitlejaile usku, et maailm ei olegi nii ükskõikne paik.

Novembris Riigikogus toimunud Sergei Magnitski mälestusüri-

tusel väitis üks esineja, et aasta eest lahkunud juristi julge vastu-

hakk korrumpeerunud süsteemile oli mõttetu -- niikuinii Venemaal 

midagi ei muutu. Kas tõesti Sergei ja teiste ebaõigluse vastu as-

tujate võitlus, mille eest maksavad nad vahel kõrgeima võimaliku 

hinna, on asjatu?

Aegluubis mõrvad

Inimõiguslaste sõnul fabritseeritud süüdistuste alusel eeluurimis-

vanglasse mõistetud Sergei Magnitski suri 2009. aasta 16. novem-

bril ametnike otsuse tõttu mitte anda talle arstiabi ja ravimeid. Maa- 

ilmas laineid löönud traagiline sündmus avab meile pildi hoopis 

teistsugusest Venemaast kui sealne võimuvertikaal soovib näidata. 

Venemaast, kus korrumpeerunud režiimi kuritegusid paljastanud 

isikud saavad halastamatult karistada. 

Kaks aastat varem avastas kompromissituse ja aususe poolest tun-

tust kogunud jurist Magnitski Vene ajaloo suurima maksupettuse, 

mille tulemusena kõrvaldati riigikassast 5,4 miljardit rubla (üle 2,5 

miljardi krooni) ning andis sellest teada ka võimudele. Tõendid näi-

tasid, et siseministeeriumi ametnikud Artem Kuznetsov ja Pavel Kar-

pov olid ühed vargusskeemi võtmeisikud, kuid nende vahistamise 

asemel anti neile ülesanne Sergei Magnitski süüdistamine samas 

kuriteos.

Sergei ei murdunud 11 kuu jooksul Butõrka ja Matrosskaja Tišina 

vanglas toimunud füüsilise ja psüühilise terrori all ning ei võtnud 

oma tunnistust tagasi. Paraku oli tema keha vaimust nõrgem. The 

Wall Street Journal kirjeldas tema surma tabavalt kui „aegluubis 

mõrvamist“ – ebainimlikes tingimustes haigestunud juristile ei 

võimaldatud arstiabi ega ravimeid ning sisuliselt lasti tal ametnike 

käsul vaikselt ja piinarikkalt siit ilmast lahkuda.

Elukell tiksub halastamatult sarnast saatust Jinzhou vanglas 11-aas-

tast karistust kandvale Liu Xiaobo’le, kes julges Hiina Rahvavabarii-

gi võimuklikile ette heita demokraatia puudumist. Pika ja mittevägi-

valdse inimõiguste nimel võitlemise eest valis Nobeli žürii ta 

7. oktoobril Rahupreemia laureaadiks, mille tulemusena võttis kom-

munistlik režiim vabaduse ka tema abikaasalt Liu Xia’lt. Teadmata 

ajaks koduaresti määratud proua Liu’d ajakirjandusega rääkida 

ning rahupreemia kättetoimetamisele abikaasat esindama minna 

muidugi ei lubata.

Rahupreemia kui üks võitluse tunnustamise viise

Hiina ei piirdunud vaid otseste „süüdlaste“ karistamisega, vaid äh-

vardab iga riiki, kes julgeb Nobeli rahupreemia pälvinud isikut tun-

nustada. Kõrgetasemeliste kohtumiste tühistamisest Norra esinda-

jatega jäi väheks ning Hiina kasutab võimalust Nobeli Rahupreemia 

žürii asukohamaad igas võimalikus kohas „kiusata“. 

Rahupreemia Hiina dissidendile määramise ümber toimuv kõrge-

tasemeline virrvarr on hoiatavaks signaaliks kogu maailmale. Es-

mapilgul võiks paista parima lahendusena heade majandussuhete 

nimel pea liiva alla peitmine, kuid seda tehes muutub silmakirjali-

kuks toetus teistele julgetele inimõiguslastele, kas või Aung San 

Suu Kyi’le.

Läänemaailm on üksmeelselt ja avalikult toetanud Birma de-

mokraatliku opositsiooni eestkõneleja ja 1991. aasta Nobeli ra-

hupreemia laureaadi vabastamist. Viimasest kahekümnest aastast 

viisteist kõrge müüri taga elanud Aung San Suu Kyi’le avanesid 

raudväravad 13. novembril, kuid enda sõnul saab ta vabaks alles 

siis, kui tema kodumaa ja rahvas on vabaks saanud.

Rahvusvaheline surve on päästnud Aung San Suu Kyi mahalask-

misest ning sundis Birma sõjaväelist režiimi ka tema koduaresti 

lõpetama. See on pika tee algus – Birmas on jätkuvalt 2202 poliit-

vangi, puuduvad elementaarsed inimõigused ning poliitilised vaba-

dused. Sõjaväelise režiimi tugisambad on värisema hakanud, nüüd 

on õige aeg survet veelgi tugevdada.

Väärtuspõhine välispoliitika

Sergei Magnitskit, Liu Xiaobo’d ja Aung San Suu Kyi’d, aga ka dalai-

laamat, Anna Politkovkajat ja kümneid tuhandeid vähem tuntud 

julgeid inimesi ühendab vägivallata ja kompromissitu võitlus inim-

õiguste, õigusriigi ja parema maailma nimel. Sageli maksavad nad 

selle eest oma vabaduse, vahel ka eluga.

 Inglismaa 17. sajandi poeedi John Donne’i kuulsad read on:  „Ükski 

inimene ei ole Saar, täiesti omaette: iga inimene on tükk Mandrist, 

osa tervikust […] seepärast ära iialgi päri, kellele lüüakse hingekella: 

seda lüüakse sinule.“ Kui me ei taha ise vabadusest ja inimõigus-

test ilma jääda, ei tohi me neid Inimesi toetuseta jätta.

Siin on oluline roll igal kodanikul, organisatsioonil ja ka riigil. Soli-

daarselt mõtlevad elanikud ning inimõigusi propageerivad ühen-

dused saavad muuta oma riiki paremaks ning mõjutada ka valitsuse 

välispoliitikat. 

Sageli soovitakse vastandada väärtustele põhinevat välispoliitikat 

pragmaatilisele ning küsida, millise suuna peaks valima Eesti. Olen 

arvamusel, et Eesti pragmaatiline huvi on ajada väärtustepõhist 

välispoliitikat, sest vaid nii suudame kõige paremini tagada parema 

elu oma rahvale ja julgeoleku riigile.

Eesti riik toetas karmimaid sanktsioone Birma režiimi vastu ning 

aitas seeläbi kaasa Aung San Suu Kyi vabastamisele. Samaaegselt 

Briti, Saksa, Poola, Kanada ja Euroopa parlamendi ning USA kon-

gressiga linastus Riigikogus Sergei Magnitski mälestusfilm. Saadi-

kud erinevatest fraktsioonidest on avaldanud toetust Liu Xiaobo’le 

ning teistele Hiina inimõiguste aktivistidele.

 

Tbilisis toimuval Põhja-Kaukaasia olukorda analüüsiva konverentsi 

järel neid ridu kirjutades sain taas kord kinnitust, kui oluline võib 

olla ka väike toetus. Tšerkesside murede arutamine siinsel James-

town Foundationi konverentsil ja paari nädala eest Riigikogus on 

andnud sellele unustatud rahvale usku, et maailm ei olegi nii üks-

kõikne paik.

 

Magnitskile elu maksma läinud võitlus ei olnud mõttetu siis, kui 

meie seda ei unusta ning tema juhtumi uurimist ja tõeliste süüd-

laste karistamist nõuame. See annab julgust teistele aktivistidele, 

mis võib kokkuvõttes muuta Venemaad demokraatlikumaks. Seda, 

et õigusriigi põhimõtetest lähtuv naaberriigist on meil ainult võita, 

ei vaidlusta keegi. 

Tekst: Silver Meikar
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Silver Meikar novembris Riigikogus toimunud 
ebainimlikes tingimustes haigestunud ja piina-
rikkalt surra lastud juristi Sergei Magnitski 
mälestusüritusel. Foto: Riigikogu kantselei

Liu Xiaobo kannab 11-aastast vanglakaristust Hiina Rah-
vavabariigile demokraatia puudumise ette heitmise eest. 
Foto: Scanpix

Aung San Suu Kyi veetis vanglamüüride taga 
kokku viisteist aastat. Foto: Scanpix



Tekst: Kristiina Ojuland

Euroopa Parlamendi saadik Kristiina Ojuland arutleb Vene-

maal toimuvate suunamuutuste üle – kuigi Venemaa pai-

gutub Transparency International´ i 2010 aasta aruande ko-

haselt 178 uuritud riigi seas 154 kohale, on suhetes Euroopa 

Liidu ja NATOga siiski võimalik täheldada edasiminekuid. 
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Muinasjutuliselt kaunil kärekülmal õhtul, kui pargipuid kat-

tis sirelililla härmatis, sõidutas voorimees Kassatkin Glebovi tore-

da, kõrge ja kitsa saaniga tuulekiirusel mööda Tveri puiesteed alla 

Loskutnaja võõrastemajasse - nad olid käinud Jelisssejevi juurest 

puuvilja ja veini ostmas. Üle Moskva kummus alles hele, lääne-

kaarest rohetav, puhas ja läbipaistev taevas, õhuliselt joonis- 

tusid taevale kellatornide aknaavad, kuid all, hallis pakasevines 

hakkas juba pimedaks minema ning kumasid äsja süüdatud later-

nate leebed liikumatud tuled....

Sellist romantilist Bunini-aegset Moskvat võib ka täna kirjel-

dada, vahetades vaid uhke saani veelgi uhkema luksuslimusiini 

vastu. Inimesed, kes Venemaaga tuttavad vaid kirjandusklassika 

kaudu, ei kujuta ettegi, et sealsamas Moskvas asuvad ka Butõrka 

ja Ohranka, kohad, kus surevad või hääbuvad korruptsiooni all 

ägava riigi õigusemõistmise hammasrataste vahele jäänud ini-

mesed nagu Sergei Magnitski või Mihhail Hodorkovski. 16. no-

vembril, mil möödus aasta noore vene juristi Magnitski surmast 

Matrosskaja Tishina vanglahaiglas, presenteeriti nii Euroopa Par-

lamendis,  Ameerika Ühendriikide, Kanada, Suurbritannia, aga 

ka Eesti parlamendis filmi noore juristi saatusest ja surmast, kes 

julges anda tunnistusi Venemaa korrumpeerunud riigiasutuste 

ja õigussüsteemi vastu. Transparency International´ i 2010 aasta 

aruande kohaselt paigutub Venemaa 178 uuritud riigi seas 154 

kohale. 

Praegu on rahvusvahelise luubi all Hodorkovski kohtuotsuse 

väljakuulutamine, mis peaks aset leidma 15. detsembril. Praegu 

otsivad Venemaa poliitmeistrid lahendust, mis oleks Läänele 

vastuvõetav ja samas võimaldaks Kremlil nägu säilitada. Ühte 

julgen küll väita, nimelt ei usu ma, et Putin lubaks Hodorkovski 

vabadusse lasta enne 2012 aastal toimuvaid presidendivalimisi. 

Seega, niinimetatud hea lahendus oleks paariaastase karituse 

lisamine senisele kaheksa aasta pikkusele vangistusele, mis 

võimaldaks Kremlil hoida ohtlik konkurent trellide taga ja samal 

ajal näidates läänele, et mees lastakse mõne aja pärast vaba-

dusse. Ehkki, nagu me Magnitski juhtumist võisime kogeda, on 

võimalik Venemaal vanglas ka ühe aastaga teise ilma sattuda. 

Mis inimõiguste olukorda Venemaal laiemalt puudutab, siis asi on 

nii hulluks läinud, et president Medvedevgi kurtis katastroofilise 

olukorra üle Põhja- Kaukaasias. Ainuüksi selle aasta novembriks 

on seal tapetud 259 riigiametnikku ja 112 tsiviilisikut. 

Venemaa moderniseerimine kui võimalus? 

Eelmisel aastal käis president Medvedev Stockoholmis välja idee 

Venemaa moderniseerimise kohta koostöös Euroopa Liiduga, 

pidades silmas koostööd ja võimalikke eurotoetuse suunamist 

Venemaa majanduse ja infrastruktuuri arengusse. Selle alga-

tuse kallal on diplomaadid ja ametnikud aastajagu tööd teinud. 

7. detsembril seisab ees järjekordne Euroopa Liidu - Venemaa 

tippkohtumine, kus tehakse vahekokkuvõtteid senistest aren-

gutest. Erilisi lootusi ei julgeks üles seada tulemuste osas, sest 

endiselt on otsad lahti Venemaa ühinemisel WTO-ga, kusjuures 

kokkuleppeid ei ole saavutatud olulistes transiidiküsimustes, 

olgu selleks Siberi ülelennud, raudtee või gaasitransiit. Endiselt 

puudub Venemaa allkiri Energiahartalt ning inimõiguste alased 

konsultatsioonid, mis nädal aega tagasi aset leidsid, jäid sama 

formaalseks nagu senised, sest läbirääkimisi selles valdkonnas 

peetakse mitte poliitilisel, vaid ametnike tasandil. Viisavabaduse 

küsimus on aga hoopis teadmata tulevikku edasi lükkunud, kuna 

Venemaa ei suuda või ei soovi täita neid tingimusi, mida Euroo-

pa Liit nõuab kõikidelt kolmandatelt riikidelt, kes viisavabadust 

soovivad. Nõudmiste hulka kuulub näiteks see, et viisavabadust 

ihaldav riik peab suutma kontrollida oma välispiire teiste riiki-

dega, hoolitsema selle eest, et kui tal on endal teiste riikidega 

viisavabadus, siis see peab olema kõikidele pooltele aktsepteeri-

tav ja kontrollitav. Eriti arusaamatu on Euroopa Liidule Venemaa 

soovimatus lõpetada Euroopa Liidu kodanike registreerimine 

miilitsas, kui nad tulevad riiki küllakutsega kauemaks kui kol-

meks päevaks.

Ometi on moderniseerimispartnerlusega ka edasi suudetud liiku-

da, näiteks transpordikoridoride arendamise valdkonnas, nii len-

nunduses kui ka maantee transpordis. Idee ehitada välja kiirtee 

Leedust Musta mere äärde on igati positiivne, andes võimaluse 

majandusele uueks hingamiseks nii kaupade veoks kui ka turismi 

arenguks. Pean väga oluliseks, et jõuame lõpuks ka uue Narva 

silla ehituseni läbi tihedama koostöö Euroopa Liidu ja Venemaa 

vahel. 

Omaette teema on aga viimase aasta jooksul Venemaal järjest 

kasvav kapitali väljaviimise tendents, seda eriti väikese ja kesk-

mise suurusega ettevõtjate poolt. Sel aastal prognoositakse Vene- 

maalt 22 miljardi dollari väljaviimist, mis mõistagi nõrgestab Vene-

maa majandust. Kui ettevõtjad ei taha Venemaale investeerida, 

siis tekib küsimus, mida seal üldse on võimalik moderniseerida? 

Ka haridussüsteemi mahajäämine kaasaegsetest trendidest on 

ilmekaks näiteks pigem taandarengule kui moderniseerimisele. 

Ometi ei ole president Medvedev alla andnud ja üritab Euroopa 

Liidu toel edasi liikuda. 

Uued tuuled NATO-Venemaa suhetes

Lissabonis hiljuti toimunud NATO tippkohtumist on vaatlejad 

nimetanud uue ajastu alguseks. Peasekretär Anders Fogh Ras-

mussen kuulutas kohtumise koguni ajalooliseks stardiks NATO 

- Venemaa suhetes. NATO riikide otsus arendada Euroopa jaoks 

uus raketitõrjesüsteem, kus ka Venemaa 

võiks partnerina osaleda, on mõneti 

vastuoluline. Nimelt, kohe peale tipp-

kohtumist teatas president Medve-

dev, et Venemaa osaleb juhul, 

kui talle tagatakse 

a b s o l u u t s e l t 

võrdne ja täieõiguslik positsioon nii infovahetuses kui ka ükskõik 

mis laadi probleemi lahendamises. Vastasel juhul lubas Venemaa 

president üldse mitte osaleda ning arendada ise Venemaa kait-

sesüsteeme. On muidugi ka väheusutav, et ameeriklased lubak-

sid Venemaale täielikku kontrolli NATO-s toimuva üle. Pealegi, 

seni on üheks vastuoluks Venemaa ja NATO vahel olnud ka eri-

meelsused julgeolekuohu defineerimisel. Kui Venemaa lähtub 

eelkõige klassikalistest sõjalist laadi julgeolekuohtudest, siis 

NATO riigid peavad julgeolekuohuks ka demokraatia puudumist 

ja inimõiguste piiramist. Erinevalt NATO riikidest ei pea Venemaa 

Iraani eriliseks julgeolekuohuks, samas näeb ta enda jaoks suuri-

mat vaenlast Hiinas. 

Tuleb siiski tunnustada Venemaa rolli koostöös NATO-ga Afganis-

tanis. Peale Lissaboni tippkohtumisel allakirjutatud ühisavaldust 

kasvab see koostöö veelgi. Nimelt lubas Venemaa suurendada 

sõjapidamiseks vajaliku varustuse ja sõjaväelaste transiiti läbi 

oma territooriumi. Samuti lubab Venemaa NATO-le senisest roh-

kem helikoptereid, mida Afganistanis kasutada ning koolitada ka 

Afgaani piloote.

Isiklikult arvan, et koostöö NATO ja Venemaa vahel võiks sujuda 

sektorite kaupa nn tööjaotuse printsiibil. Nii on võimalik Vene-

maad kaasata erinevatesse 

NATO operatsioonidesse 

ilma, et peaks kogu 

kaardipaki 

nende 

ette laiali 

jaotama. 

MAAILM JA MEIE MAAILM JA MEIE

Venemaa liigub, 
aga kuhu?

Mihhail Hodorkovski arreteeriti 2003. aastal 
Foto: Scanpix

Venemaa president Dmitri Medvedev koos Euroopa Liidu presidendi Herman Van Rompuy (vasakul) 

ja Euroopa Komisjoni presidendi José Manuel Barrosoga.  Foto: Scanpix
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Eesti vajab tuumajaama

Põhjusi, miks Eestile on vajalik ehitada 

oma tuumajaam, on mitmeid. 2013. 

aastast hakkavad ka elektri väiketarbijad 

elektrit ostma turuhinnaga, mis tähendab 

riiklikku huvi vältida elektritootmise 

defitsiiti Eestis. Paraku tuleb Narva 

soojusjaamade vanad tolmpõletuskatlad 

vastavalt EL-ga sõlmitud liitumisleppele 

aastal 2016 sulgeda ja meil tekib kohe 

elektrienergia puudujääk ligikaudu 900 

MW, mis aastaks 2025 võib ulatuda 1400 

MW-ni. Renoveeritud keevkihtkatlaid on 

Narvas käigus vaid 430 MW ulatuses.

Olulist rolli Eesti elektritootmise valikute 

juures mängib Euroopa Liidu kliima- ja 

energiapakett, mille kohaselt tuleb 

aastaks 2020 vähendada põlevkivist 

energia tootmisel vabaneva süsinikdiok-

siidi (CO2) heitkoguseid võrreldes 2005. 

aastaga 20 % võrra ning 2050. aastaks 

50% võrra. Eesti Energia nagu ka teised 

Euroopa elektritootjad peavad hak-

kama põlevkivist elektri tootmiseks CO2 

kvoote oksjonil ostma. Emissioonide hind 

sisaldub elektrihinnas ning toob kaasa 

elektrihinna tõusu lõpptarbijale. Juhul, kui 

ühe tonni CO2 kvoodi hind on üle teatud 

taseme, on tuumaenergia baasil toode-

tava elektri hind üle kahe korra odavam 

kui elekter põlevkivist. 

Elektritariifide edasine tõus lööb valusalt 

kõiki majandusharusid, kus elekter moo-

dustab üle 10% kuludest. Vabaturule üle 

läinud suurettevõtted maksavad elektri 

eest juba praegu kaks korda rohkem kui 

varem. Taastuvenergia puhul on juba 

ilmnenud, et see on kallis - kulu lisandub 

elektri hinnale ja seda tuleb arendada vaid 

mahus, milleks meid Euroopa Liit kohus-

tab. Koostootmisjaamade põhieesmärk on 

soojustarbe rahuldamine. 

Tuumajaam loob töökohti

Soodne elekter pole vajalik vaid 

söögitegemiseks ja külmkapi tööshoid-

mise jaoks. Elekter on oluline kulu 

tööstustele, mis annavad tööd sadadele 

inimestele. Näiteks Kunda Tsemendis, 

Estonian Cellis, Repo Vabrikutes, aga ka 

jahutusseadmetes Rakvere lihakombinaa-

dis või meiereides. 

Soome tööstused on leidnud lahenduse, 

kuidas saada odavat elektrit tuuma-

jaamas, olles ise selle osanikud. Soome 

1720 MW võimsusega Olkiluoto tuuma-

jaama suurimad osanikud on paberitootja 

UMP Kymmene ja Stora Enso. Elekter on 

neile üle 30% odavam kui turuhind ning 

tänu sellele annavad need tööstused 

tööd tuhandetele soomlastele. Eestis 

võiks olla palju enam tööstust ja töökohti 

olgu metsa- või metallitöötlemise kui ka 

keemiatööstuses. Kui tööstused saaksid 

Eesti tuumajaamas osaluse, oleks neil 

mõtet Eestisse tootmisse investeerida ja 

töökohti luua. Selleks ongi Refomierakon-

na valimisplatvormis vastav punkt.

Tartu Ülikool ja Tallinna Tehnikaülikool 

käivitavad järgmisel aastal tuumaenergia 

magistriõppe õppekavad vastuvõtuga 15 

tudengit kummaski ülikoolis. Õpe toimub 

koostöös Rootsi, Soome ja Ungari ülikooli-

dega. Huvi tänaste energia ja füüsika 

tudengite seas on päris suur. Äsja käisime 

65 asjast huvitatud tudengiga uurimas 

Paldiski endiseid õppereaktoreid ja 

tuumajäätmete vaheladu. Võime eeldada, 

et 10 aastaga on Eestil oma ligikaudu 200 

inimesest koosnev noorte professionaalide 

kogum, kes täiendava erialase koolitusega 

ja koos välismaiste professionaalidega 

käivitavad Eesti tuumajaama ohutult ja 

efektiivselt.

Tänu loodavatele töökohtadele pooldavad 

tuumajaamade läheduses elavad soom-

lased ja rootslased oma tuumajaamu. Mida 

lähemale Põhjala tuumajaamadele, seda 

enam inimesed neid pooldavad. Põhjus 

lihtne – nende teadlikkus on suurem, nad 

teavad, et tuumajaamad on turvalised. 

Pole ühtki Lääne reaktoritega toimunud 

õnnetust, kus oleks inimesed kannatada 

saanud. Euroopas üksi on üle 140 tuuma-

jaama ja nad toodavad üle 30% Euroopa 

elektrist. Üldiselt on inimestel hirmud selle 

suhtes, mida nad ei tea. Väga lühidalt ja 

lihtsustatult on tuumajaam suur veekeetja, 

kus tuumade lõhenemisel tuumakütus 

uraan metallümbrises kuumendab vee 300 

kraadini, et tekitada auru, mis ajab ringi 

auruturbiini ja elektrigeneraatorit. Rohkem 

leiab tuumaenergiaalast teavet internetis 

www.tuumajaam.ee või www.tuumaener-

gia.ee veebilehtedelt.

Oponendid väidavad…

Roheliste eestkõneleja Marek Strandberg 

väidab, et „pole mõtet ehitada garan-

teeritud pankrotipesa.“ On arusaamatu, 

kuidas võib tuumaenergiat pankrotipesaks 

nimetada, kui Soomes, Tšehhis, Suurbri-

tannias ja veel kümnekonnas Euroopa 

riigis soovitakse tuumaenergiasse üha 

enam täiesti subsideerimata investeerida? 

Tänased tuumajaamad toodavad elektrit 

omahinnaga 23-28 /MWh ja müüvad 

võrku turuhinnaga 40-50 /MWh - need 

on kasumilehmad, mida Belgias, Rootsis 

ja lähiajal ka Saksamaal ekstra maksus-

tatakse, mitte ei subsideerita.  

Eesti tuumajaama diskrediteerijad võimen-

davad igal võimalusel tuumajäätmete tek-

kimist kui tohutut probleemi. Kuid Euroopa 

Liidu praktikat ja arenguid vaadates on 

selline probleemipüstitus täiesti asjatund-

matu. Tuumajäätmete vaheladustamine 

10-50 aasta perspektiivis pole midagi või-

matut. Näib nagu ei teataks Eestis midagi 

Paldiski kahe allveelaevade õppereaktori 
keerulisest, kuid edukast ja ohutust lam-

mutamisest ja radioaktiivsete jäätmete 

ladustamisest. Kõrgradioaktiivse kasutatud 

kütuse lõppladestuses 300-500 m sügavu-

sel savikihis või graniidis moodustab vaid 

2-3% toodetud elektri hinnast. Aastaga 

tekkivat 27 tonni tuumajäätmemahtu saab 

sama elektrikoguse tootmisest tekkiva 3 

miljoni tonni tuhaga võrrelda nagu tiku-

topsi 100 Tornimäe 33 kordse majaga.

Mõned tuumajaama oponendid väidavad 

ka, et usk kliimasoojenemisse on vankuma 

löönud ja peagi usutakse taas, et põlevkivi 

on ökonoomne. See on täielik illusioon. 

Piisab vaid jälgida Lääne-Euroopa meediat 

ja eriti noorema generatsiooni avalikku 

arvamust, et mõista, kui sügavalt on inim-

tekkelise kliima soojenemise usk juurdu-

nud sadadesse miljonitesse inimestesse 

ehk ka valijasse. Sõltumata Kyoto-järgse 

leppe läbirääkimiste täpsest tulemist, on 

EL kliimapoliitika Eestile aastakümneteks 

poliitiline reaalsus ning selle eest on ain-

saks põgenemise teeks lahkumine Euroopa 

Liidust. CO2 emissioonide kärpe eesmärgid 

on muutumas järjest ambitsioonikmaks, mis 

omakorda muudab põlevkivist elektri toot-

mise elektriturul konkurentsivõimetuks. 

Tekst: Kalev Kallemets

MTÜ Eesti Tuumajaam tegevjuht

TTÜ doktorant

Tuumajaam Eestile

Juba 2006. aastast on Eesti olnud osaline Leedu uue tuumajaama rajamise 

plaanides. Veel tulemusi pole, kuigi lootus on, et ühine Balti energiaprojekt 

realiseerub. On aeg rääkida tõsiselt Eesti oma tuumajaama rajamisest ning 

seda Reformierakond oma valimisplatvormis ka teeb.

Foto: Henry Mang
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Kui tööstused saaksid Eesti tuumajaamas osaluse, oleks neil 

mõtet Eestisse tootmisse investeerida ja töökohti luua

CANDU6 tuumajaam 
Qinshanis Hiinas
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Kuhu teha tuumajaam?

Prantsusmaal, Tšehhis ja mujal ko-

hustatakse tuumajaama rajavat firmat 

investeerima piirkonna infrastruktuuri, 

koolidesse, spordi- ja terviserajatistesse. 

Nii suurendatakse kohalikku toetust 

tuumajaama asukoha piirkonnas. Selleks 

on kaks põhjust. Esmalt toob tuumajaam ju 

uusi kõrgpalgalisi töötajaid, kes soovivad 

head elukeskkonda. Teiseks jagavad 

piirkonna elanikud teatud, väga väikse 

tõenäosusega, kuid suure kaaluga riski, et 

midagi halba võib siiski juhtuda. See väärib 

kompenseerimist.

Eestis on veel väga vara rääkida tuumajaa-

ma asukohast konkreetsemalt. Kuni pole 

soovitavalt riigi poolt ja rahvusvahelise 

kogemustega firmalt tellitud tuumajaama 

asukoha analüüsi, pole midagi selget ega 

kindlat. Siiski soosivad mitmed põhjused 

Eesti põhjarannikut - jahutusvee vajadus, 

suur tööstustarbimine, põhivõrgu ühendus 

ja ühendus Soome võrguga. 

Hiljuti esines akadeemik Anto Raukas 

Lääne-Virumaa arengukonverentsil, kus ta 

pakkus tuumajaama asukohaks Letipead 

ja vastuseis polnud suur. Ka maavanem 

suhtus asjasse soosivalt. Merest saab 

jahutusvett, asustus on hõre, suurtarbijad 

Kunda tööstused ja Rakvere linn on lähedal 

ning ka Tallinna ja Kirde-Eesti suurtarbijad 

on vaid 100 km raadiuses. Hoopis hõlpsam 

kui Suur-Pakril on ka jääksoojuse kasuta-

mine.

Ei saa öelda, et Letipea oleks ainukene 

võimalik variant, kuid jaama rajamiseks 

peab olema just kohalike omavalitsuste 

huvi saada juurde kõrgepalgalisi maksu-

maksjaid, tööd ehitajatele ja miks ka 

mitte odavamalt või hoopis tasuta elektrit 

lähipiirkondade elanikele. Seega võiks 

loota tuumajaama asukoha osas mitte vas-

tuseisu, vaid pingelist konkurentsi nagu oli 

Soomes, kus 41 omavalitsus soovis saada 

enda valda tuumajaama.

MTÜ Eesti Tuumajaam tegutseb selle nimel, 

et Eesti kodanike seas tekiks lai teadmine 

Eesti tuumajaama rajamise võimalikku-

sest ning väljakutsetest. Paraku ei võta 

inimesed suuri asju enne tõsiselt, kui selle 

teostamisega tasapisi ei alustata. Seetõttu 

on väga oluline ja suure kaaluga Reformi-

erakonna samm panna Eesti tuumajaama 

rajamise eesmärk selgelt enda valimisplat-

vormi.

Reformierakonna 2011. aasta Riigikogu valimisplatvormi energiapoliitika eesmärk on Eesti energiajulge-
oleku kindlustamine odavaima võimaliku hinnaga Eesti tarbijatele ja keskkonnale. Tuumajaama rajamist 
käsitletakse ühe väga olulise energiasõltumatuse garandina: 

Energiasõltumatuse saavutamine aastaks 2030. Eesti peab 
jõuliselt jätkama energiaallikate portfelli mitmekesista-
misega ning aastaks 2030 saavutama energiasõltumatuse, 
st et ülekaalukas osa Eestis tarbitavast energiast toodetakse 
kodumaistest energiaallikatest või Eestis. Rahvuslik tuumapro-
gramm Eesti Tuumajaama rajamiseks on Eesti energiasõl-
tumatuse tagamisel võtmetähtsusega. Pikaajalise kindluse 
Eesti varustamisel soodsa hinnaga elektrienergiaga tagab 

700-1000MW võimsusega Eesti tuumaelektrijaam, mis riigi 
põhjaliku töö korral valmib 2022. aastaks. Eesti tuumaenergia 
programm peab sisaldama kohalike spetsialistide väljaõpet 
ning tagama maksimaalse ohutuse ja ausad turutingimused. 
Eesti Tuumajaamas peavad soodsa ja stabiilsete elektrihindade 
tagamiseks ning töökohtade loomiseks osaluse saama Eesti 
tööstuslikud elektritarbijad.
      Loe lisaks: www.reform.ee/energeetika

Oktoobris toimunud MTÜ Eesti Tuumajaam korraldatud tuumaenergia konverentsil ütles 

Reformierakonna peasekretär Kristen Michal, et Eestisse ei saa tuumajaama ehitada vastuseisu 

oludes, mistõttu tuleb planeeritavast jaamast avalikult rääkida. Selgeks tuleb rääkida nii jaama 

asukoht kui selle majanduslik otstarbekus.

Michali sõnul on tuumajaama rajamise teemaga nelja aasta jooksul edasi liigutud. «Toona pol-

nud MTÜd Eesti Tuumajaam. Vaadates erakondade programme, on energeetika saanud tõsiseks 

teemaks. Tuumajaamast ei räägita ainult hirmude võtmes. Sellest on hakatud avatult rääkima,» 

lausus Michal.

Allikas: BNS

Kristen Michal: tuumajaamast tuleb avalikult rääkida

TEHNOLOOGIA

Andrei Korobeinik   
 annab tehnoloogiahuvi-     
     listele kingiideid

IT-ettevõtja Andrei Korobeinik vaatas oma kodus jõulude eel 

kingiotsija pilguga ringi, sest kinkide valimine võib olla vahel 

uskumatult keeruline. Tehnoloogiahuvilistele siit mõne idee. 

Amazon Kindle

Lapsepõlvest saadik loen ma üsna palju – mu Pärnu kodus on 
kindlasti paar tuhat raamatut ja lisaks olin ka kohaliku raama-
tukogu paadunud külastaja. Pean omavahel ütlema: e-raamatud 
ehk lugerid on minu jaoks paberraamatutest mugavamad. Ma 
pole ainus – juba täna moodustab elektrooniliste raamatute 
müük üle poole Amazoni käibest. Vaatamata sellele, et „virtu-
aalse“ raamatu hind on täpselt sama, mis selle paberversioonil.

Olen muide proovinud kolm erinevat lugerit – Nook 
(Barnes&Noble oma), Pocketbook (toodab üks Ukraina firma) 
ja Amazon Kindle. Amazon on neist parim, ehkki vahe pole väga 
suur. Erinevalt arvutist või iPad-ist ei väsita lugerid silmi, nad on 
kerged ja nende aku kestab paar nädalat. Amazon Kindle-i hind 
on alates 139 dollarist, millele lisanduvad maksud. Tellida saab 
otse Amazon.com-ist.

Axbo kell

Äratuskell, mis oskab aru saada, millises unefaasis parajasti 
oled ja äratab sind üles just selles õiges faasis. Tänu sellele 
tunned ennast väljapuhanuna – ka siis, kui uneaeg polnud pii-
sav. Magades tuleb kanda käepaela, mille abil saab äratuskell 
sinu biorütmidest aru. Käepaelasid on komplektis kaks, ehk siis 
sa ei pea üksi magama, mis on iseenesest ju positiivne.

Pean tunnistama, et kasutan seda kella üsna harva, kuid mulle 
meeldib nii idee kui kella disain. Hinnaks on 199 EUR, osta saab 
internetist: www.axbo.com

Roomba tolmuimeja

Kodutehnika ei ole tavaliselt unistuste kingitus, kuid see tolmu-
imeja on erand. Tegemist on robotiga, mis sõidab sinu korteris 

ise ringi – vajutad enne äraminekut nuppu ja kui tagasi jõuad, on 
su korter puhas. Kõlab nagu ulme, kuid kasutan seda juba neli 
aastat ja olen väga rahul. Roomba saab päris suure korteri pu-
hastamisega hästi hakkama, koristab ka voodi alt ja on piisavalt 
tark et treppidest mitte alla kukkuda.

Tootjafirma on saanud alguse Massa-
chusettsi Tehnika Ülikoolist ja nende 
peamiseks tegevusalaks on hoopis 
USA sõjaväe tellimused. Roomba 
hind jääb vahemikusse 300-600 
USD, sõltuvalt mudelist. Interneti-
pood asub aadressil iRobot.com, 
Ameerikast tellimiseks aitab Ne-
tikuller.ee. Olemas on ka kohalik 
edasimüüja: iRobot.ee
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Colin Angle, robottolmu-

imejaid “iRobot” tootva 

ettevõtte tegevjuht.

Foto: Yoshikazu Tsuno/

AFP/ Scanpix
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"No, kui oravad seda

tahavad, siis hakkan

mina hea meelga...!"
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Tähtsad kuupäevad

3.-11. jaanuar  erakonna sisevalimiste II voor

15. jaanuar    erakonna üldkogu ja uusaastaball 
     Estonia kontserdisaalis Tallinnas

29. jaanuar   erakonna talvepäevad Jõulumäel 
     Pärnumaal

24. veebruar kl 9:00  eelhääletamine elektrooniliselt 

kuni  2. märts kl 20:00  www.valimised.ee    

28. veebruar    eelhääletamine kõigis valimis-
kuni  2. märts   jaoskondades (sh väljaspool elukohta) 
kl 12:00-20:00

6. märts    Riigikogu valimised
kl 9:00-20:00    (sh kodus hääletamine)
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Laupäeval, 15. jaanuaril 2011
algusega kell 12.00 Estonia kontserdisaalis

Üldkogul anname avalöögi Riigikogu valimiste kampaaniale!
 

Õhtu jätkub kell 19.00 piduliku uusaastaballiga 
Estonia kontserdisaalis

Esinevad:
New Murphy Band ja ansambel Regatt

Sofia Rubina, Laura Põldvere, Kaire Vilgats

Lisaks rohkelt üllatusi!

Õhtut juhib Veikko Täär

Registreeri ballile info@reform.ee või 680 80 80. 
Registreerimise kinnitab osalustasu maksmine. 
Osalustasu 250.– EEK/15,98 EUR. Õhtusöök 150.– EEK/9,58 EUR. 
Tasumine Eesti Reformierakonna arvelduskontole Swedbankis 221002169472, 
selgitusse osalejate nimed ja õhtusöögi soov.

Täpsem info www.reform.ee, 
Oravavõrgus www.reform.ee/intra ja telefonil 680 80 80.

eformierakonna
       üldkogu ja 

uusaastaball


