
TALV    2013

IRINA TALVISTE   TAAVI RÕIVAS    MIKAEL LAIDRE 

Pärnu 
pereklubist,

Vabatahtlikust
lisapensionist, 

Sotsiaaldemokraatlikust 
kriisist ja vabadusest, lk 38lk 24 lk 26

Millisest Tallinnast ma unistan?
VALDO RANDPERE, LK 72

REFORMI-
KIRI

EESTI REFORMIERAKONNA VÄLJAANNE

ELUST  
INIMESTEST  

POLIITIKAST

Remo Tiigirand, lk 34
Interneti jalajäljest

Eestil on ebaproportsionaalselt laiad 
võimalused maailmapoliitikas kaasa rääkida, lk 10



3

48

68
76

51

52

60

44

62

18
50
66

S
IS

U
KO

R
D

Vä
lja

an
dj

a: 
 E

es
ti 

Re
fo

rm
ier

ak
on

d
Tõ

ni
sm

äg
i 9

, 1
01

19
 T

all
in

n 
Va

st
ut

av
 v

älj
aa

nd
ja

: 
To

im
et

aj
ad

:

Te
l: 6

80
 8

08
0

e-
po

st
: r

ef
or

m
iki

ri@
re

fo
rm

.e
e

Kr
ist

iin
a 

Si
ld

Pe
ep

 L
ille

m
äg

i, R
ain

 H
an

se
n

Kõ
ik 

õi
gu

se
d 

ka
its

tu
d.

©
 E

es
ti 

Re
fo

rm
ier

ak
on

d 
20

13

PERSOON
Kuldne orav Marvi Kibe:
negatiivsuse vastu aitab inimestega 
otse suhtlemine 
Aasta vanaisa Vello Anipai:
andja rõõm on suurem kui saajal
Tartu linnapea Urmas Kruuse –
pereisa, linnapea, muusik

MAJANDUS
Kaja Kallas: 
riigiettevõtete korrastamine aitaks kas-
vatada majanduse konkurentsivõimet
Kalev Kukk:
selleks, et mitte näha Eesti majanduse 
edenemist, peab olema püsti sõge või 
täitsa pime
Terry Miller:
Eesti – majandusvabaduselt üks 
maailma juhtivaid riike

EUROOPA
Arto Aas:
Kreeka üllatab jälle. Kas seekord 
positiivselt?
Igor Gräzin ja Rait Maruste:
quo vadis, Euroopa Liit?

ERAKOND
Kristen Michal:
50 000 Reformierakonna vabatoetajat
2012. aasta kuldsed oravad: 
tunnustame tublimaid
Tõnis Kõiv:
info otse allikast

Lk 28 Keit Pentus-Rosimannus: 
mets on eestlaste jaoks sama 
emotsionaalne teema kui laulupidu

Lk 30 Rein Lang: maakera pöördub itta

Lk 32 Hanno Pevkur: ettevõtja 
asjaajamine veelgi mugavamaks

Lk 38 Mikael Laidre: 
sotsiaaldemokraatlik kriis ja vabadus

Lk 42 Andrei Korobeinik: 
tööjõupuudus IT-sektoris läheb riigile 
kümneid miljoneid maksma

Lk 46 Urmas Klaas: koolikorralduse 
targa kaasajastamisega on palju võita

Lk 72 Valdo Randpere: 
millisest Tallinnast ma unistan?



Juhtkiri4

Eesti väiksust arvestades on meil lausa ebaproportsionaalselt 
palju võimalusi maailmapoliitikas kaasa rääkida, ütleb käes-

olevas Reformikirjas välisminister Urmas Paet. Peaminis-
ter Andrus Ansip toob aga välja erinevaid uuringuid, mis 
näitavad, et Eesti on interneti-, ajakirjandus-, isiku- ja 
majandusvabaduselt maailma tippude hulgas. Viimase 
eest tunnustab meid oma loos ka Terry Miller, ma-
jandusvabaduse indeksi üks koostajaid. Ajal, mil meie 
uus, 1991. aastal taastatud iseseisvus ületab kestvuselt 
esimese (1918–1940) iseseisvusaja, on hea meelde tule-
tada, milline on olnud Eesti majanduse edenemise lugu 
ja kuidas oleme praegusesse hetke jõudnud. Sellest kir-

jutab peaministri majandusnõunik Kalev Kukk.

Mainitud artiklid ilmestavad, et Eestil on läinud hästi. Seda 
tasub endale aeg-ajalt meelde tuletada. Võime häbenemata 

öelda, et Reformierakonnal on Eesti käekäigu kujundamisel 
olnud märkimisväärne roll. Kuigi viimane aasta pole meie jaoks 

just kergete killast olnud, siis püüame koos tehes ja pingutades tu-
levikku vaadata ja hoida meie riiki ning selle alustalasid: kodanike vaba-

dust, vaba ettevõtlust, lihtsat maksusüsteemi jms.
 

Palju on teha, et Eesti inimeste elukvaliteeti veelgi parandada. Seda just nüüd, kui üha roh-
kem on märgata vasakpopulistide esilekerkimist. Mistõttu on eriti oluline, et 20. oktoobril toimuvatel kohalike omavalit-
suste volikogude valimistel oleks Reformierakonna meeskond üle Eesti suurem ja tugevam kui kunagi varem. Vaid nii 
saame hoida Eesti edulugu ja luua uusi võimalusi rahva elujärje parandamiseks.

Kohalike valimiste võtmekoht on kandidaatide rohkus ja nimekirjade pikkus. Vaja pole ainult neid kandidaate, kes on 
nimekirjas esimesed. Statistika näitab, et nimekirjas neljas ja järgnevad kandidaadid koguvad ligi 50 protsenti häältest. 
Seetõttu on oluline, et võimalikult palju Reformierakonna liikmeid – kes vähegi tunnevad, et tahavad midagi oma kodu-
koha elu korraldamises ära teha või lihtsalt erakonna tegemisi toetada – endast märku annaks ja valimistel kandidaadina 
osaleks.

ule muuda!ja

Hoiame Eesti edu. Sinu osalemine kohaliku elu korralduses ongi see, mis 
toob sinu kodukohas muutuse paremuse suunas. Mida sa muuta soovid, 
on aga juba sinu südameasi. Tule, kandideeri kohalikel valimistel!

Liberalismi Akadeemia 
Think Thank Meeting & ALDE Party Workshop

NaiRe
Suurkogu

Noortekogu LYMECi
konverents Tallinnas

Avinurme-Lohusuu
10. kanuu- ja raftimatk

Suur Koolitus ja
erakonna üldkogu 
Tartus

Erakonna suve-
päevad Raplamaal 
Toosikannu puhkekeskuses

19.-20. aprill

14.-16. 
märts

1.-26. 
aprill

24.-28. aprill 27. aprill 25. mai

Valimisseminarid
maakondades

Noortekogu
suvepäevad

RattaRetk
Hiiumaal

Suur Koolitus
Tallinnas
Nokia Kontserdimajas

Rohkem infot ja üritusi Oravavõrgus

Kuhu tulla

Erakonna ball
Pärnus

19.-21. juuli

15.-16. juuni

9.-11. august 7. september 7. detsember
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JÜRI KAVER  
VÕRU LINNAPEA
Võru linnas on sel aastal käimas mitu suurt ehitusprojekti 

ning linna välisilme muutub oluliselt. Ametisse astudes 

oli minu peamine eesmärk teha korda eelarve ning päästa 

seeläbi kolm projekti, mille puhul hakkasid eurorahad käest 

minema. Nüüd, kui eelarve on korras, valmib linnarahva 

tarbeks kolm kauaoodatud ning olulist objekti: ajalooline 

Katariina allee, Kreutzwaldi Gümnaasium ja Kreutzwaldi 

tänav.

Rõõmu valmistab ka koostöö Navitrollaga, mis leidis 

inimeste suure poolehoiu. Selle projekti raames pakume 

kõigile majaomanikele ja korteriühistutele, kes on nõus 

oma maja ära soojustama, võimalust saada oma maja 

fassaadile Võru oma kunstniku, Navitrolla joonistus. Pildid 

mitmekesistavad kindlasti linnapilti ja lisavad omapära.

Reformikiri uuris meie 
erakonna linnapeadelt 

ja vallavanematelt, 
milliseid positiivseid 

arenguid on sel 
aastal nende juhi-

tavas omavalit-
suses oodata.

MART VÕRKLAEV 
RAE VALLAVANEM
Rae valla 2013. aasta investeeringutega parandame elukeskkonda ja 

leevendame oluliselt Rae valla suurimat probleemi, milleks on lasteaia-

kohtade puudus. 

Eelmise aasta sügisel alguse saanud Peetri Lasteaed-Põhikooli laien-

dus toob sügiseks juurde 240 lasteaiakohta ja kooli osa saab lisaruu-

mid üheksale klassile. Lisaks plaanime käesoleval aastal alustada veel 

ühe ligikaudu 180-kohalise lasteaia ehitusega Peetris. Täiendavad 

ehitused toovad Peetri piirkonda 2014. aasta sügiseks ligikaudu 420 

uut lasteaiakohta. Sel aastal alustame Jüri Gümnaasiumi juurdeehi-

tuse ehitustöödega ja lisaks 240-kohalise lasteaia projekteerimisega. 

Renoveeritud Lagedi Põhikooli ja uue lasteaia juurde rajame sel suvel 

uue spordiväljaku.

Jüris jätkame terviseradade ehitust ja rajame tänavu juurde 3,4 kilo-

meetri pikkuse pehme kattega ja pea täielikult valgustatud raja. Jüri 

noored võivad peagi rõõmustada ka uue rulapargi üle.

Tee-ehituse valdkonnas saab suuremaks ettevõtmiseks olema Lage-

di–Loo kergliiklustee ehitus ja Lagedi alevikus Pirita jõe silla rekon-

strueerimine.

MATI MÄETALU
KURESSAARE LINNAPEA
Eelkõige tahaks loota, et Kuressaare linna 450. juubel saab läbi 

erinevate ettevõtmiste ja ürituste väärikalt tähistatud. Linna sa-

damaid ja Saaremaa süvasadamat külastab merepäevade aegu 

rahvusvaheline avamerepurjekate regatt Tall Ship Races ning 

Kuressaare lennuväljal saavad suvel esimest korda Eesti ajaloos 

teoks supermoto maailmameistrivõistlused. Kui ilm võimaldab, 

toimuvad märtsi alguses linna külje all jääpurjetajate Euroopa 

meistrivõistlused.

Septembris kuulutatakse Kuressaares välja vabariiklik koolirahu 

2013. Taastasime ranitsatoetused esimesse klassi astujatele.

Investeeringute poolelt on olulised märksõnad koostootmisjaa-

ma avamine, staadioni ja väikelaevaehituse kompetentsikeskuse 

ehituse algus ning kogu linna tänavavalgustussüsteemi rekon-

strueerimise esimene etapp. Samuti peaks tänavu renoveeritud 

saama raekoja hoone ja Kuressaare linnuse tamm. Ehk saame 

alustada ka ettevalmistustega kolme lasteaia renoveerimiseks.

URMAS KRUUSE 
TARTU LINNAPEA
Üks olulisemaid on kindlasti programm „Igale lapsele lasteaiakoht”. Alates 

2009. aastast oleme loonud üle 400 uue koha. Sel aastal plaanime kinni 

ehitada kaheksa lasteaia õuepaviljonid ning sellega juurde luua veel 13 

rühma ehk ca 200 uut lasteaiakohta.

Jätkame Tartu koolivõrgu ümberkorralduste kavaga. Forseliuse ja Raatuse 

Gümnaasium muutuvad 1. septembrist põhikoolideks. Karlova Gümnaasiumi 

juurde loome huvikooli staatuses oleva koorikooli, juulis valmib passiivmaja 

põhimõttel ehitatud Tartu Keskkonnahariduse Keskuse Loodusmaja.

Jätkame ka linna ümbritseva ringtee ehitustöödega. Plaanis on alustada ka 

Emajõge ületava Ringteesilla ehitust, et transiitliiklus linnasüdamest ja ma-

galarajoonidest välja suunata. Algavad Sõpruse silla kauaoodatud remont-

tööd. Sõpruse silla naabrusesse rajatakse uus paadisadam.

2011. aastast on Tartus linnaliinidel uued bussid, sh viis gaasibussi. Sel 

aastal paigaldatakse kümnetesse peatustesse reaalajas bussiinfot kajastavat 

tablood, samuti on plaanis moderniseerida piletiostusüsteemi.

Algab uus ajastu tänavavalgustuses: sel aastal vahetame ligi 500 naatrium-

valgustit LED-valgustite vastu välja, tänu millele säästame edaspidi umbes 

45 000 eurot aastas.

Tartu Veevärgis hakatakse reoveemuda baasil biogaasi ning sellel põhinevat 

elektri- ja soojusenergiat tootma.

URMAS SUKLES 
HAAPSALU LINNAPEA
Haapsalu on viimasel kolmel aastal väga hästi arene-

nud. Sel aastal saab valmis riigigümnaasium. Alustame 

pikalt murekohaks olnud leinamaja rekonstrueerimist. 

Valmis saab lastekodu uus hoone.

Jaama oja sild, mis on olnud üks suuri kitsaskohti teel 

Hiiumaale, saab remonditud. Kaitseliiduga koos sai 

valmis Eesti üks paremaid lasketiire. De la Gardie loss 

on korda tehtud ning ootab väärikaid asukaid. Suve-

hooajaks on vanalinnas avatud mitu uut kohvikut.

Viimase kolme aasta jooksul oleme oma valimisluba-

dustest Haapsalus täitnud pea 100 protsenti.

ILVI PERE
RAPLA VALLAVANEM
Rapla valla 2013. aasta eelarve prioriteediks on pal-

gatõus hallatavates asutustes. 

2013. aastal algavad remonditööd Kellukese Lasteaias, 

kuhu tulevad ruumid veel ühele sõimerühmale. Valmima 

peab Rapla linna piires Viljandi maantee kergliiklustee, 

mis tagab ohutuma ja mugavama liiklemise kõigile. 

Rapla Hooldekeskus saab uue torustiku. Noortekeskus ja 

Vahtra Tugikeskus saavad paremad ruumid.
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SOOVIME 
PAKKUDA OMA 
PROGRAMMI 
VÄHEMALT 200 
OMAVALITSUSES 
KOOS 5000 
KANDIDAADIGA

KUI TAHAN, 
ET MISKI 

MUUTUKS, 
SIIS TEGUSID 
TULEB TEHA 

KOOS, 
MEES-

KONNANA

Mis  oleks,  kui  möödunud  Riigikogu 

valimistel Reformierakonda toetanud 

165 000 eestimaalasest näiteks 50 000 

hakkaks passiivse toetamise asemel 

aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas Eesti 

inimeste unistusi täita?

Reformikiri - talv 2013

Mõnikord avastad end mõtlemas, kas sinu igapäevane tegevus on ikka kooskõlas unistuse-

ga, mida elult ootad. Reeglina me oma isiklikke eesmärke iga päev üle ei vaata. Mulle tun-

dub, et mingi aja tagant tuleb võtta hetk ja sellele mõelda. Mulle on väga südamelähedased 

olnud üle Eesti toimunud „Teeme ära!” koristus- ja mõttetalgud. Aga kõike pole ju vaja alati 

ühiskondlikus korras ette võtta. Vahel piisab ka sellest, kui iga Eesti elanik võtab kas või 

korra aastas ühe päeva ja teeb need talgud iseendaga. Kuidas mina muudan enda ja oma 

lähedaste elu paremaks?

 

ÜKSI PALJU EI JÕUA
 

Nõnda ma siis olen neid mõtteid mõlgutanud. Nii üksi kui koos erakonnakaaslastega. Lõpuks 

jõuan ikka sinna välja, et kui tahan, et miski muutuks, siis tegusid tuleb teha koos, meeskon-

nana.

Viimasel ajal on raadio käima panemine või postkastist lehtede toomine olnud emotsio- 

naalselt kuidagi teistsugune kui varem. Eks teeb tigedaks pilt, mida Reformierakonnast joo-

nistada püütakse. Aga sellel tundel ei saa lasta võimust võtta, sest negatiivsed emotsioonid 

on halvad nõuandjad. Pea tuleb hoida külmana, sest sisu pole muutunud – tegutseme ikka 

eestlaste jõukuse ja heaolu nimel. See on meie lugu, see on see, mille nimel pingutame.

Iga eestlase südames on Reformierakonna lugu erinev. Mõni toetab, sest soovime madalaid 

makse. Teine on rahul, et meil oli kunagi järjepidevust vanemahüvitis ellu viia. Kolmas ar-

mastab lihtsalt Ansipit. On neid, kelle jaoks on oluline pensionitõus, ja ka neid, kes hindavad 

meie juhtimisel loodud ettevõtluskeskkonda. Neid lugusid on erinevaid, aga neil on ühendav 

joon: Reformierakond iseloomustab paljude jaoks teed unistuste Eestini.

ÜKS PÄEV ISEENDAGA

Tekst: Martin Kukk,
Reformierakonna 

peasekretär

See teadmine laob meie õlgadele suure vastutuskoorma. Eesti inimesed loo-

davad meie peale. Peame pingutama, et Eestis säiliks vabadus ja majandus-

keskkond, et leviks edasipüüdlikkus ja optimism, mis annab igale eestlasele 

võimaluse oma unistused täita. Et Reformierakonna lugu kaasaegse Eesti ehi-

tamisel jätkuks, peame edasi liikuma ning lahendusi pakkuma. 

50 000 VABATOETAJAT?
Nüüd ongi küsimus, kuidas edasi areneda. Kuidas jõuda uuele tasandile, mis 

looks tugeva vundamendi jõukama Eesti ehitamisel. Avatus, mõttekaaslaste 

ringi laiendamine on siinkohal võtmeteguriks. Mis oleks, kui möödunud Riigi-

kogu valimistel Reformierakonda toetanud 165 000 eestimaalasest näiteks 

50 000 hakkaks passiivse toetamise asemel aktiivselt kaasa mõtlema, kuidas 

Eesti inimeste unistusi täita? Mulle tundub, et see oleks päris suur ja edasiviiv 

jõud.

Vabatoetajate programmi ideed on Reformierakonna sees juba mõnda aega 

küpsetatud. Idee tuum seisneb selles, et erakond annab oma toetajatele või-

maluse hakata erakonna vabatoetajaiks, kes saavad poliitika ja ideede kujune-

misel kaasa rääkida, ilma kohustuseta olla erakonna liige. Samas, erinevalt 

erakonna liikmest ei saa vabatoetaja erakonna juhte valida. Kes tahab ise polii-

tikasse pürgida, peab jätkuvalt liige olema. Samal teemal kirjutab pikemalt ja 

põhjalikumalt ses Reformikirja numbris sedasama rubriiki varem täitnu (vt lk 

18–21).

MINA KANDIDEERIN
Veebruari alguses kogunes erakonna volikogu, kus arutasime läbi kohalike 

valimiste eesmärgid üle Eesti. Meie ühiselt seatud eesmärgid on kõrged ning 

soovime teha parema tulemuse kui 2009. aasta valimistel. Soovime pakkuda 

oma programmi vähemalt 200 omavalitsuses koos 5000 kandidaadiga.

Nüüd ongi see hetk, kus tuleks ette võtta päev iseendaga, ja küsida, kuidas 

mina oma lähedaste elu paremaks muudan? Mina leidsin sellele juba vastuse 

– kandideerin kohalikel valimistel. Olen veendunud, et sel moel suudan oma 

perele ja Eestile kõige rohkem anda.

Loodan, et sinu mõttetalgud viivad sama tulemuseni. Et saavutada seatud 

eesmärk kohalikel valimistel, peab meie meeskond olema tugev – pikad vali-

misnimekirjad on üks osa sellest. Ootan sind Reformierakonna nimekirjas kan-

dideerima! Anna sellest teada Oravavõrgu vahendusel, helista peakontorisse 

680 8080 või kirjuta oma maakonna arendusjuhile, oma piirkonna juhile või 

mulle martin@reform.ee

Ees ootab tükk tööd, Eesti pole veel valmis ning vabadust on tarvis hoida. 

Täidame oma unistused!

Martin Kukk

Reformierakonna peasekretär

Foto: Mardo Männimägi

Foto: Mardo Männimägi
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Urmas on põline tallinlane, kes on üles kasvanud Lasnamäel. Ka lasteaias 

ja koolis käis ta Lasnamäel, keskkoolis Lasnamäe külje all Kadriorus. „Oma 

nooruspõlvest mäletan ma nii palju, et huvi poliitika, meedia ja üleüldse ühis-

konnas toimuva vastu tekkis põhikooli ajal. Juba siis lugesin iga päev kõik 

lehed kaanest kaaneni läbi ning püüdsin igati kursis olla nii Eestis kui maail-

mas toimuvaga – nii palju kui toonane meedia seda võimaldas,” ütleb Urmas.

„Üks ehk kõige suuremaid vedamisi nooruses oli see, et sain juba keskkooli 

alguspäevil tööle raadiosse ning see andis juba varakult otsesema väljundi,” 

meenutab Urmas, kellele Eesti Raadio pakkus tööd pärast seda, kui ta oli 

kaasa teinud Noorte Reporterite Klubis. „Esialgu olin osalise tööajaga spordi-

toimetuse juures, kuid hiljem pakuti võimalust tööle minna päevauudistesse, 

kus hakkasin toimetama välisuudiseid.”

Uue eriala esimene katsejänes
Raadio juures töötamist jätkas Urmas ka Tartu Ülikooli politoloogiaõpingute 

kõrvalt. „Kuna olin ülikooliajaks juba mitu aastat ajakirjandusega tegelenud, 

siis tahtsin enam süvitsi minna ning jätkasin oma õpinguid 

vastavatud politoloogiateaduskonnas.” Urmasel oli selleks 

ajaks välja kujunenud sügav huvi rahvusvahelises elus ja 

ühiskonnas toimuva vastu ning oma erialavalikuga on ta tä-

nini vägagi rahul. „Politoloogia oli toona täiesti uus õppeka-

va, mille oli endaga Eestisse toonud Rein Taagepera. Ühtlasi 

kutsus ta Tartusse mitmeid õppejõude USAst ja Euroopast, 

kelle loengud oluliselt silmaringi avardasid,” meenutab Ur-

mas, kelle sõnul oli õppekava igati tasemel ning eriala on 

tulnud hiljem nii ajakirjaniku kui poliitiku ametis ainult ka-

suks.

Eriliseks spordimeheks Urmas end ei pea, aga harrastus-

spordiga on ta tegelenud terve elu. „Kooliajal sai proovi-

tud mitmeid eri asju, alustades tennisest lõpetades võist-

lustantsuga. Ema tegeles orienteerumisega ning võttis mind 

teinekord endaga kaasa, seetõttu on ehk just orienteeru-

mine olnud kõige stabiilsem harrastus läbi elu.” Kui Urmas 

parajasti välislähetuses pole, võib teda kohata Harku ringil 

suusatamas või spordiklubis, kuid mehe sõnul ei võimalda 

ta ajagraafik süsteemset treeningut.

Urmase isa on töötanud Tallinna Vees ja selle eelkäijas 

ning ema Maanteeameti eelkäijas. „Poliitikast me kodus 

sisuliselt ei rääkinud, ajad olid lihtsalt sellised, seega ei 

saa ma öelda, et huvi poliitika või ühiskonna vastu just ko-

dust alguse sai. Aga kindlasti sain vanematekodust kaasa 

huvi välismaailmas toimuva vastu. Nimelt võimaldas mu 

isa töökoht tal kord aastas sotsmaades ringi reisida ning 

ilmselt sain kodust kaasa reisipisiku ja huvi välismaal  

toimuva vastu. Mäletan, et isa reisis nii Poolas, Ungaris, 

Tšehhoslovakkias, aga jõudis välja ka Mongooliasse, ja 

minu jaoks oli see kõik väga põnev.”

Oma abikaasaga, kes on hariduselt eesti filoloog, tutvus Ur-

mas ülikoolipäevil, nagu paljud teisedki, ning tänaseks on 

neil kaks kooliealist tütart. „Me oleme selles mõttes üsna 

tavaline perekond, et vabal ajal käime koos külas, kinos ja 

teatris ning kui ma lähetuses pole, tegelen ka logistikaga.” 

Üks traditsioon, millest Urmas tänaseni kinni peab, on las-

tele õhtune unejutu lugemine. „Ma pole küll kindel, kas see 

neile enam meeldib, aga mulle endale meeldib...”

Üks Paetite perekonna puhkamisviise on päevi maal vee-

ta. Kuna nii Urmas kui ta abikaasa on pärit Tallinnast, siis 

leidsid nad koha tulevase maamaja jaoks üsna juhuslikult. 

„Tegelikult oli see alles paar aastat tagasi, kui sattusime 

Reformikirja selle numbri persooniloos räägime Urmase ja välisminister Paetiga. Urmas rää-
gib meile oma lapsepõlvest, maakodust ja sellest, kuidas talle meeldib unejutte lugeda. Teist 
korda lehelugejatelt tublima ministri tunnustuse saanud välisminister Paetiga tulevad teemaks 
Eesti rahvusvaheline positsioon, uus jõudude tasakaal, Venemaa ja Lähis-Ida.

Tekst: Vootele Päi

PÕHIKOOLI 
AJAL LUGESIN 
IGA PÄEV KÕIK 

LEHED KAA-
NEST KAANENI 

LÄBI NING 
PÜÜDSIN IGATI 

KURSIS OLLA 
NII EESTIS KUI 

MAAILMAS 
TOIMUVAGA

URMAS 
PAET:

Foto: Mardo Männimägi

Reformikiri - talv 2013

EESTIL ON 
EBAPROPORTSIO- 
NAALSELT LAIAD 
VÕIMALUSED 
MAAILMA-
POLIITIKAS 
KAASA 
RÄÄKIDA



12 Persoon Persoon 13
abikaasaga esimest korda Hiiumaale Kõpu poolsaarele, Ristna kanti. See koht võlus meid 

kohe oma erilise aura, looduse ja inimestega. Võiks öelda, et tekkis kiiks ning nüüd on meil 

seal oma maamaja.”

Ebaproportsionaalselt võimekas Eesti
Kuid aitab praeguseks Urmasest ja räägime välisminister Paetist, kel täitub kevadel ses ame-

tis kaheksa aastat ning kes juba praegu on kõige kauem ametis olnud välisminister Eesti 

ajaloos. Paeti hinnangul on teda töös palju aidanud asjaolu, et hoolimata pidevale sisepoliiti-

lisele madinale ollakse Eesti välispoliitikas pigem üksmeelsed. „Meie tugevuseks riigina on 

kindlasti olnud see, et sisevaidlused pole välispoliitikas peegeldunud ning see on tõstnud 

meie usaldusväärsust partnerina,” lisab ta.

Kui mõne hinnangul on Välisministeerium oma otsustes üsna jõuetu ja kohitsetud, siis oma 

kogemuse põhjal leiab Paet, et kuulumine erinevatesse organisatsioonidesse on just see, 

mis tagab Eestile võimaluse maailmaasjades kaasa rääkida. „Kui päris aus olla, siis on mul 

natuke kahju, et hoolimata 20-aastasest iseseisvusest ning üheksa-aastasest liikmekoge-

musest ELis ja NATOs ei taha paljud seni mõista, mis on vaba riigina neisse rahvusvahelis-

tesse organisatsioonidesse kuulumise mõte ja sisu,” kritiseerib ta kriitikuid. „Tegu on lihtsalt 

valearusaamaga, sest täna on Eestil ELi, NATO ja OECD liikmena meie rahvaarvu ja maja-

nduse suurust arvestades ebaproportsionaalselt laiad võimalused maailmapoliitikas kaasa 

rääkida.”

Paet on veendunud, et kuulumine suurorganisatsioonidesse teenib Eesti välispoliitilise 

agenda ja julgeoleku huve. Tema hinnangul võetakse Eestit märksa tõsisemalt ning ühtlasi 

hindavad meie riiki kõrgelt ka rahvusvahelised organisatsioonid oma hinnangutes. „Kui Eesti 

valiti ÜRO Inimõiguste Nõukogu liikmeks, siis hääletasid me poolt pea kõik liikmesriigid ning 

minu hinnangul on see vägagi oluline näitaja,” lisab Paet.

Olulised väärtused on pragmaatilised
Nagu öeldud, siis välisministritoolile istus Paet juba pea kaheksa aastat tagasi. Kaheksa 

üsna intensiivset ja pöördelist aastat, mida on sisustanud arvukad konfliktid ja ülemaailmne 

majanduskriis. „Ehk kõige suurem muutus, mis maailm tänaseks läbi on teinud, on uus suh-

tumine globaalsetesse protsessidesse – uus reaalsus on see, et majanduskasv ei olegi lõpu-

tu.” Lisaks on Paeti sõnul tekkinud palju riike, kes oma rahvaarvust ja majanduse suurusest 

tulenevalt on iseteadlikumad kui varem ning kes soovivad nn esiliigasse tungida.

„Kuid kõige selle taustal peame meie endale teadvustama, kus on meie loomulik tegutse-

miskeskkond. EL, USA ja teised riigid, kes jagavad meie väärtusi.” Paeti sõnul võib EL küll 

mõnele tunduda nõrgana, kuid tegu on siiski maailma suurima demokraatlike riikide koos-

lusega, kuhu on kontsentreeritud 500 miljonit inimest ja suur osa maailma ostujõust. Paeti 

sõnul tasub seega säilitada kaine mõistus ning mitte iga uue peatõstjaga taas ummisjalu 

mujale joosta – Eesti loomulik välispoliitiline keskkond peab lähtuma ka inimvabadusi väär-

tustavatest tõekspidamistest. „Üks välispoliitiline debatt, mis ajakirjandusest läbi on käinud, 

käsitles väärtuspõhise välispoliitika ja pragmaatika dilemmat. Mina Eesti puhul 

seda probleemi eriti ei näe: oluliste väärtustega poliitika ongi meile pragmaatiline 

ning koostöö ELi ja teiste väärtuspõhiste partneritega on meie loomulik väljund.”

Mitmetasandiline suhtlus ja
läbimõeldud otsused
Venemaa seevastu on meile kõige lähem suur, ent vastuoluline paik, ning Paeti 

sõnul on loomulik, et sellele pööratakse palju tähelepanu. Tema hinnangul nõuab 

suhtlus Venemaaga eelkõige tarka lähenemist ja järjepidevust. „Mõned ettevõtjad 

räägivad, et riik peaks elavdama majandussuhteid Venemaaga: möödunud suve 

lõpul oli Venemaa Eesti kaubanduspartner number üks ning esikolme seas on ta 

pidevalt,” leiab Paet, et kaubandussuhted Venemaaga on elujõulised. Tema hin-

nangul suhtleb Eesti Venemaaga piisavalt, seda läbi erinevate kanalite ELi ja NATO 

raames kui ka bilateraalsetes suhetes. „Loomulikult võiks usaldust rohkem olla, 

aga meie huvides on eelkõige see, et suhted oleks olemas ja avalikud ning me  

saaksime nende abil mõjutada liikumisi õiges suunas. On tendentse ja trende, mis 

teevad muret, aga me saame neist rääkida ainult siis, kui on ületatud vastastikused 

hirmud ja usaldamatus.”

Rahvusvaheliselt on viimaste aastate üheks olulisemaks protsessiks Paeti sõnul 

Araabia kevad ja rahutused islamimaades. „See on intensiivne ja ettearvamatu 
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protsess ning mõjutab väga suurt territooriumi ja rahvastikku,” selgitab ta. Süüriast rääkides 

on Paet ettevaatlik ning võtab algul pea pooleminutilise mõttepausi. „Hästi tinglikult öeldes 

– kui kõik eeltöö on tehtud, tingimustes ollakse kindlad ning sekkumine peataks kindlalt ko-

dusõja ja tagaks rahu, siis võiks seda ehk kaaluda. Aga hetkeseisuga on see idealistlik ja teo-

reetiline jutt, sest puudub kindlus, et sõjaline sekkumine võiks aidata.” Paeti sõnul on Süüria 

riigivõim oluliselt vastupanuvõimelisem, kui seda olid Gaddafi väed Liibüas, ning siseolukord 

oluliselt mitmetahulisem ja ebastabiilsem. „See on väga kurb ning tahtmata olla pessimist, 

ma siiski ei näe selle olukorra leevenemist lähiajal,” sõnab ta mõtlikult.

Millest me peame endale aru andma?
Tulles kaugemalt tagasi sisepoliitika juurde, siis pole viimase aasta jooksul toimunu ka Pae-

tist mööda läinud. „Hoolimata sellest, et minu tööd pole need sündmused otseselt puudu-

tanud ning otsest poliitilist survet ka pole tunda, siis valitsuse ja erakonna liikmena läheb 

avalik arvamus ning ühiskonnas toimuv mulle ikkagi korda.” Tema hinnangul on hiljutistes 

protsessides paljud osapooled öelnud asju, mida ei peaks ütlema, ning jätnud ütlemata asju, 

mida oleks võinud.

„Reformierakond ja selle liikmed peavad endale aru andma, et me oleme suur erakond, kellel 

on riigi ees suur vastutus. Me oleme olnud pikalt valitsuses ning see on see, mida Reformi-

erakond ja selle toetajad tahtsid,” leiab Paet, kelle sõnul pole Reformierakond enam ammu 

nišipartei, mistõttu peab end vastavalt kohandama. „Sisemine arvamuste paljusus on uus 

reaalsus ning alati aitab tihedam ja avatum suhtlus nii erakonna sees kui väljapoole.”

Sünniaeg ja -koht:
Perekonnaseis:

Haridus:
Täiendharidus:

Teenistuskäik:

20.04.1974 Tallinn
Abielus, kaks last
1996 Tartu Ülikool 
politoloogia
1996 Tartu Ülikool
magistriõpingud politoloogias
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magistrikursus „Rahvusvahelised 
suhted”
2005 aprill – välisminister
04.2003 – 04.2005 kultuuri-
minister
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Tallinna Nõmme linnaosa vanem
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kirjanik
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Väike teejuhis, kuidas pärast kandideerimisotsuse lange-
tamist oma nimi Reformierakonna nimekirja saada.

Vali ülalt menüüst 
„Mina kandideerin” ja 

sulle avaneb eeltäidetud 
andmetega uue kandi-

daadi ankeet. Kontrolli ja 
täienda oma andmeid ning 

sisesta ankeet nimekirja 
lisamiseks.

Logi sisse Oravavõrku 
www.reform.ee/intra

Kui jääd sisenemisel hätta, 
kirjuta abi@reform.ee

Nii lihtne ongi! 
Kui ankeet täidetud ja 
salvestatud, võetakse 

sinuga peagi ühendust!

Talvepäev 
  20. jaanuar Jõulumäel Pärnumaal

Pärnumaal Jõulumäel toimunud traditsioonilisel talvepäeval oli erinevate alade arves-

tuses tublim Pärnumaa, järgnesid Harjumaa ja Valgamaa. Võisteldi lumemängus, 

kelgutamises, paaris kelgutamises, jääkeeglis ning individuaalses ja paaris suusa- 

tamises. Juba neljandat korda toimunud talvepäeva korraldab Pärnumaa MKO.

Fotod: Tõnis Kalmu
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Areng
Aastast 2004 praeguseni on Reformierakond liikunud järgmisesse arenguetappi. On üsna 

loomulik, et alguses põhineb iga ettevõtmine eelkõige innul ja tahtmisel. Süsteemsus, tööjaotus, 

rolli ja teede valikud tulevad mõnevõrra hiljem.

2005. aastal tegi Reformierakond märgatava arenguhüppe – meie kohalike omavalitsuste va-

limiste tulemus oli hea. Eeskätt tuleb kummardus teha kohalikele liidritele, kellest tulemus alati 

sõltub. Oma väike osa oli selles ehk ka sihikindlal ja plaanipärasel tegutsemisel üle Eesti. See 

ladus paljudele märkamatult kõva vundamendi 2007. aasta Riigikogu valimisteks, mille me esi-

mest korda ajaloos erakonnana, meeskonnana, võitsime.

Erakond arenes: peale tugevusele välis-, rahandus- ja majanduspoliitikas saime liidriteks ka 

perepoliitikas. Liidrid ja olulised sisulised panustajad oleme ka energeetikas (sõltumatus Vene 

gaasist, odavam toasoojus Eesti metsajäätmetest jpm), kaitsepoliitikas (senini võime öelda, 

et kui me poleks kriisi ajal hoidnud kaitsekulutusi kahel protsendil SKPst, oleks see eesmärk 

kadunud juba enne, kui sotsid valitsusest läksid), õiguspoliitikas (suurtest reformidest õiguses; 

viisist, kuidas seadusi tehakse, kuni avaliku teenistuse reformini), rääkimata sotsiaalpoliitikast 

(kui poleks olnud meie ja eeskätt peaministri kangekaelsust, oleks kriisis kärbitud pensione ja 

sotsiaalkulutusi).

Erakonna populaarsuskoridor on 

liikunud teise vahemikku. Esimese 

arenguetapi kuni 15 protsendilt 

sõltuvalt avalikkuse meelsusest 

20–30 protsendi kanti.

Keerulised 
ajad ja
õppetunnid 
Tagasivaatena on lihtne öelda, et Reformi-

erakond võitis 2007. ja seejärel ka 2011. aas-

tal Riigikogu valimised. Kui pikas plaanis, nii 

sajandi lõikes, on need kaks sündmust üsna 

väikese tähtsusega, siis õppetunnina meie 

endi ajaloost mahub sinna vahele palju olulist.

Meenutuseks. 2009. aastaks oli käes, taskus 

ja tänaval majanduskriis. Kõigil oli meel must, 

seis ei olnud lilleline üheski sektoris. See 

võimendus enne 2009. aasta Euroopa Par-

lamendi valimisi, kui valitsusest tõsteti välja 

sotsialistid. Meedialemmikute ukse taha tõst-

mise alternatiiv oli tollal lihtne – võtta Eestile 

arvestatav laenukoormus, mida me ei mak-

saks mitte praeguseni, vaid oma laste suureks 

saamiseni.

Selle ajaga kaasnes veel paljut. Oli ettevõt-

jaid ja tekkis igasugu arvamusliidreid, kel hea 

Liidrid arenevad,
ülejäänud 
kopeerivad.
Kõik muutub.
Ja see ei muutu.

Vahemärkus. Üks mu tark sõber ütles kord nii: 
„Populaarsusküsitlused on nagu tahavaatepeegel. 
See näitab, mis oli, aga mitte seda, mis tuleb. Iga 
päev võid alati otsast alustada, aga tahavaate-
peegliga elu juhtimine viib kraavi.”

Tekst: Kristen Michal

Reformierakond on aastate 

jooksul arenenud sõpruskon-

nast üheks Eesti suuremaks 

organisatsiooniks. Vanu 

fotosid lapates võib näha 

asutamisjärgseid üritusi, kus 

suur osa erakonnast mahtus 

mõnesajakesi ühte saali.

Samuti on muutunud era-

kond organisatsioonina ja 

valdkonnad, kus oleme liid-

rid või sisulised panustajad. 

Pretendeerimata ajalooõpiku 

täpsusele, võiks tinglikult 

öelda, et 1994–2004 oli Re-

formierakonna jaoks aeg, mil 

poliitika põhines valdavalt 

entusiasmil. Asju tehti in-

nuga, koosolekutest kasvas 

tihti midagi enamat ja loodi 

kustumatuid legende.

Erakonna tugevused olid 

teravamate tippudena ehk 

välispoliitika, rahandus- ja 

majanduspoliitika, juhtimine, 

ettevõtlikkuse hoiakud ja li-

beraalsus laiemalt. Tavaline 

populaarsuskoridor, milles 

minu mäletamist mööda 

keegi eriti õnnetu ei olnud, oli 

vahemikus 8–15 protsenti.
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See ei ole ajutine mainekujunduse idee ega soov istuda 

kaupluse uksel isikukoode korjates või raha küsides. See on 

pikem, poliitika tegemise põhimõttelise arendamise idee. Vaba-

toetajate idee tuum on pidevas avatud suhtluses.

Hea suhte baasiks on mõlemapoolne huvi. Suhe ei toimi, kui 

üks pool on andja ja teine võtja. Vabatoetajatega on samuti. 

Meie huvi on luua selline suhe, mis kestab aastakümneid ja mis 

areneb. Nii kohalikul tasandil kui ka riigis.

Kokku-
võtteks 
Ma tean, et seda lugu loevad ka konkurendid. Meie edulugusid 

on ka varem kopeeritud. Meilt on isegi töötajaid üle palgatud, et 

mõista, kuidas Reformierakond pidevalt areneb. Mõistmata, et 

asi ongi inimestes ja pidevalt taasloodavates ühistes väärtustes.

Vabatoetajate puhul on tegu ideega, mida võivad kõik kopeerida, 

aga taaskord saadab edu seda, kes töö kõige tublimalt ja süda-

mega ära teeb. Seega – arutame isekeskis asja läbi ja heaks 

pidamisel asume tegutsema. Erakonna volikogus ja juhatuses on 

seda pisut juba arutatud, nüüd püüame jõudumööda läbi käia 

piirkonnad ja maakonnad ning sealt saadud mõtetega tegutsema 

asuda.

Kohalikeks valimisteks valmistumise järel saame taaskord käima 

panna oma programmikatlad – töörühmad, mis on avatud era-

konna liikmetele. Arvan, et selleks ajaks on meil juba esimesed 

vabatoetajate ringid loodud ning saame hakata poliitika tegemise 

viisi muutma, et 2015. aasta valimisteks endaga kaasa tõmmata 

veel rohkem inimesi, kellele läheb korda vaba ja jõukas Eesti rah-

vas ja tulevik.

Programmitöö eesmärk peaks 2015 eel olema nii seni tehtu üle 

vaadata kui ka oma valdkondi ja liidriks oleku alu laiendada. Kas 

järgmine suur väljakutse on Eesti inimeste heaolu ja jõukust tõs-

ta? Veel edumeelsem ettevõtluskeskkond luua? Eakaid paremini 

ühiskonnaellu kaasata? Lastega perede jaoks uued võimalused 

luua?

Mida rohkem päid mõtleb ja kaasa lööb, seda edukamad oleme 

nii küsimuste sõnastamisel kui ka vastuste otsimisel.

Vabatoetajad Vabatoetajad20 21
juurdepääs jutusaadetele ning meediale 

ja kes nõudsid kohest peaministri vahe-

tust ning ennustasid Reformierakonnale 

kollapsit. Sel ajal tajusime erakonnana 

esimest korda, et kui vahemees on katki 

läinud, siis poliitika sisu ei loe. Raske oli, 

aga tollal tehtud otsused on hiljem end 

tugevalt õigustanud.

Sama kordus oluliselt mõjusamalt 

eelmisel aastal. Ei mina ega keegi meist 

ela akvaariumis, mis lubaks arvata, et 

mina ise või meie koos ei oleks saa-

nud eelmisel aastal paljut paremini teha. 

Vastupidi – alati saab ja peab.

Nüüdki on keeruline sisulistest asjadest 

rääkida – pinnal on emotsioonid, mitte 

argumendid. Keeruline ei tähenda aga 

võimatut. Meie eesmärk, liidritena tagada 

vaba ja jõukas Eesti, on endiselt aktu-

aalne. Üha enam on meie vastu vasak-

poolne propaganda oma ideega kelleltki 

midagi ära võtta, et riigil rohkem oleks. 

Eestlased saavad jõukaks, kui inimesed 

on vabad ette võtma ja uut väärtust loo-

ma, mitte vähest ümber jagades.

Praegu ja
tulevikus
Hea organisatsioon areneb. Kriis ei ole 

kasutu, kui sellest õpitakse ja selle tule-

musel muututakse tugevamaks. Kasutu 

ei olnud 2009. aasta kriis, nagu ei olnud 

kasutu ka eelmisel aastal toimunu. Ja siit 

ma jõuan tuleviku poliitika tegemise vii-

side juurde.

Juba aastaid oleme mõelnud, et mis 

oleks kui… saaks inimestega üha enam 

otse suhelda? See mõte kerkis 2009. 

aastal, kui meedia meile vastuvoolu 

toimetas, ja muutus taas aktuaalseks 

eelmisel aastal.

Miks me tahaks üldse inimestega otse 

suhelda? Või kas me siis hetkel ei tee 

seda? Teeme. Ka praegu suhtleme ini-

mestega väga palju otse. 2013. aasta 

jaanuaris soovis Reformierakonnaga 

liituda 600 inimest. Vabariigi aastapäeva 

paiku, või kevadel, oleme ilmselt esimest 

korda ajaloos Eesti suurim erakond. See 

pole väike asi – see näitab, et me ei sei-

sa. Me muutume, areneme ja tõmbame 

uusi inimesi kaasa.

Tehnoloogiline- ja ka sotsiaalmeedia 

areng ning praegused meediatrendid, 

kus paberlehtede tasuvus väheneb ja 

meediatarbimine liigub elektroonilise 

ruumi suunas, viivad senise kogemuse 

järgi hinnates ka pinnapealsuse suunas. 

Samuti levib meil koduses Eestiski üsna 

jõudsalt mõtteviis, et poliitilist reklaami 

meedias tuleks piirama asuda.

See kõik viib lihtsa järelduseni – tulevi-

ku võti on võimes luua hea kahepoolne 

kommunikatsioon nendega, kes tahavad 

sind valida. Sellest on jõudu saanud va-

batoetajate idee, mida tutvustati esimest 

korda veebruari alguses erakonna vo-

likogus.

Vaba-
toetajad
Vabatoetaja on lihtsalt öeldes inimene, 

kes tahab kaasa rääkida nii meie prog-

rammiliste kui ka päevapoliitiliste ideede 

aruteludes ja seda nii riigi kui kohalikul 

tasandil. Pole oluline, kas ta tahab seda 

teha koosviibimistel või hoopis internetis 

tagasisidet anda ja kaasa mõelda. Näi-

teks, kas enne tuleks tõsta tulumaksu- 

vaba miinimumi või langetada tulumaksu?

Või kas neile peaks eelistama mõnd 

muud valikut, mis annaks ettevõtlusele 

hoogu ja aitaks enim abivajajaid?

Poliitika tegemise ja seeläbi Eesti pare-

maks muutmise kasu oleks märgatav. 

Inimene, kes mingil põhjusel ei saa või ei 

soovi erakonnaga liituda, saaks läbi meie 

kaasa rääkida poliitika tegemises või oma 

kodukoha juhtimises.

Tagasisidet ja mõttevahetust väljastpoolt 

oleme kasutanud juba 2007. aastast, aga 

sellisel viisil saaks see täiesti uue audi-

tooriumi, kellega pidevalt nõu pidada. 

Meiega mõtleksid kaasa oma valdkon-

nas asjatundlikud inimesed alates ITst 

pere- ja haridusteemadeni, kaitse- või 

pensioniküsimustest ettevõtluseni.

Erakonnas on juba pead tõstnud esi-

mesed piirkonnad, kes selle vastu huvi 

tunnevad. On neidki, kes oma tegevuses 

ees käivad – Pärnu piirkond on näiteks 

sarnasel viisil, avatult, oma valimisprog-

rammi kokku pannud. On piirkondi, kes 

mõtlevad, kas jõuaks sel korral ehk oma 

linnapeakandidaate nii valida. Ja leidub 

ka neid, kes tahaks, et sellisel viisil vali-

taks Reformierakonna kandidaat järg-

misteks presidendivalimisteks.

Igatahes, esimene eesmärk võiks olla 

2015. aastaks jõuda 30 000 kuni 50 000 

vabatoetajani (ca iga viies või kolmas 

meie valijaist). Selle idee õnnestumiseks 

on vaja teha palju tööd ja samuti  

suurt sisemist soovi pingutada, et arutelu 

oleks huvitav, oluline ja arusaadav.

Mida see ei
ole 
Kindlasti ei ole tegu alternatiiviga rahva-

kogule või jääkeldrile. Vabatoetajate idee 

sarnaneb ehk USA registered voters 
süsteemile, kus pole erakonna liikmeid, 

vaid inimesed, kes registreerivad end 

mõne erakonna juurde, et olulisel teemal 

kaasa rääkida või kandidaate valida.

PS. KUI SUL TEKKIS SEL TEEMAL 
MÕTTEID, SIIS KIRJUTA kristen@reform.ee
TÄNAN NEID, KES ON JUBA KIRJUTANUD.

USAs, kus selline poliitikasse kaasamine 

on tavaline, on loodud veebilehed, kus 

toetaja saab endast märku anda. Eestis 

võivad taolised valikud tunduda naljakad, 

aga tegelikult annab see aimu, mida 

iga inimene võib poliitikas kas või aeg-

ajalt kaasa lüües ära teha. Alates üritustel 

osalemisest, lõpetades oma arvamuse 

avaldamisega avalikus ruumis.

Isegi viimane, suurema autoga abimees, 

oleks Eestis äärmiselt praktiline – tihti on 

kampaaniaüritusele vaja kohale saada 

näiteks rasked heeliumiballoonid, et oleks 

pisematele kätte anda kollane õhupall, 

kuniks vanemad perepäeval poliitikutega 

linna- või riigiasju arutavad.

Reformikiri - talv 2013
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Eelmisel aastal teatasid mõned  
arvajad, et erakonnad on kaaperdanud 
demokraatia, Eestis summutatakse 
sõnavabadust ja NSVL on kohe-kohe 
tagasi tulemas. Erinevad uuringud 
näitavad aga risti vastupidist tendent- 
si. Kuidas Sa peaministrina Eesti demo-
kraatia „tervist” hindad?

Demokraatia ei ole kindlasti kaaperdatud 

ja sõnavabadusega on Eestis kõik korras. 

Objektiivsed mõõtmised kinnitavad ühe-

mõtteliselt, et Eesti on vaba riik. Interneti-

vabaduselt on Eesti kolmandat aastat järjest 

maailmas kõige vabam riik. Pressivabaduselt

kuulume maailma tippude hulka.

Ajalehe Wall Street Journal ja Heritage 

Foundationi koostatud maailma majandus-

vabaduse edetabelis oleme mulluselt 16. 

kohalt tõusnud 13. kohale. Koha majandus-

vabaduse liidrite seas oleme saavutanud 

muuhulgas tänu sellele, et meil on lihtne 

ja ühetaoline maksusüsteem ning oleme 

avatud välisinvesteeringutele.

Avatust ja erinevaid vabadusi leiab Eestist 

veelgi. Kodanikuvabaduselt jagame Saksa-

maa Liberalesi instituudi, Kanada Fraseri ins-

tituudi ning USA Cato instituudi uuringust 

lähtuvalt Jaapaniga 9.–10. kohta.

Vabadusindeks, mis võtab arvesse nii ma-

jandusliku vabaduse kui personaalse vaba-

duse, kinnitab, et Eesti on vaba riik nii ma-

jandusvabaduse kui ka kodanikuvabaduse 

mõttes. Seega – objektiivsetest parameetri-

test lähtuvalt ei ole mitte mingisugust alust 

rääkida, et Eestis oleks demokraatia kaaper-

datud või meie isikuvabadused mingil moel 

ohus. Vastupidi.

Euroopas ei lähe paljudel riikidel eriti 
hästi. Lõuna-Euroopas kaotavad ini-
mesed töökohti, maksavad tagasi 
üüratuid riigivõlgu ning põletavad va-
hetevahel autosid ja maju. Kuidas 
Eestil Euroopa Liidu kontekstis läheb? 
Kas meie senine majanduspoliitika on 
ennast viimasele aastakümnele tagasi 
vaadates ära tasunud?

Selles ei tohiks kahtlustki olla. Oleme hoidnud konservatiiv-

set eelarvepoliitikat ja vältinud üle oma võimete elamist. 

Populistide soovile vastu seistes pole me põletanud lae-

nuraha, me ei lubanud inimestele rohkem hüvesid, kui riigi 

võimalused lubasid.

Hoolimata Euroopas valitsevast mõningasest selgusetusest 

võime juba kergemalt hingata. Järgmiseks aastaks prognoo-

sib Euroopa komisjon meile euroala kiireimat majanduskas-

vu: 3,1 protsenti. Euroopa Liidu keskmiseks majanduskas-

vuks prognoositakse 0,4 protsenti, euroalas 0,1 protsenti.

Tööpuudus langes eelmise aasta kolmandas kvartalis vii-

mase kolme aasta madalaimale tasemele. Meie tööpuu-

duse protsent on 9,5. Euroopas langes tööpuudus eelmisel 

aastal kõige kiiremini Eestis.

Mul on hea meel ka selle üle, et oleme panustanud vald-

kondadesse, mis aitavad riigi konkurentsivõimel kasvada.  

Üheks selliseks oluliseks valdkonnaks on teadus- ja arendus-

tegevus ning innovatsioon. Alates 2002. aastast on teadus- 

ja arendustegevuste kogukulutused kasvanud seitse korda. 

Toona investeerisime teadus- ja arendustegevusse kokku 

55,7 miljonit eurot ehk 0,72 protsenti SKPst, 2011. aastal 

384,5 miljonit eurot ehk 2,41 protsenti SKPst. 

E-valimiste süsteem, keha funktsioone jälgivate südame-

stimulaatorite väljatöötamine, monoterapulbri tehnoloogial 

baseeruvad päikesepatareid ja mitmed teised saavutused 

kinnitavad meie teaduse ja teadlaste konkurentsivõimet.

Tuletan meelde, et sellel aastal tõuseb riigisektori palgafond 

4,4 protsenti ja pensionid viis protsenti. Tõusevad õpetajate 

ja kultuuritöötajate palgad. Paljudes Euroopa riikides ei ole 

aga palkade ja pensionite tõusust juttugi. Pigem räägitakse 

kärpekavadest.

Väljakutseid on meil aga kindlasti. Eesmärgiks on tõsta 

2015. aastaks tootlikkust hõivatu kohta 73 protsendile Eu-

roopa Liidu keskmisest. Selle eesmärgi täitmine eeldab ka 

n-ö tarkade töökohtade arvu suurenemist. Kuigi möödunud 

aasta kolmanda kvartali tulemused näitavad viimase kolme 

aasta madalaimat töötute arvu, teeb mulle muret pikaaja-

lise töötuse määr. Hoolimata sellest, et pikaajaliste töötute 

osakaal tööjõust langes 5,1 protsendile, peame pingutama, 

et see 2015. aastaks neljale protsendile viia. Peame kind-

lustama ka noorte töötusprotsendi jätkuva langemise. 

Eesti ettevõtjate jaoks on kindlasti oluline ettevõtlus- ja 

maksukeskkond stabiilsena hoida ja maksukoormust 

vähendada. Eriti tähtsaks pean vähendada tööjõu maksu-

koormust.

Sügisel toimuvad KOV valimised. Kuidas Reformi-
erakond valimistele vastu läheb?

Tugeva meeskonnana ja püstipäi. Meil on ette näidata palju 

suuremaid ja väiksemaid saavutusi. Eesti majandus on sta-

biilne, riigisektori võlakoorem väike. Me oleme avatud in-

novatsioonile ja hoiame au sees erinevaid vabadusi. Meid 

on põhjust usaldada ja toetada.

Jaanuaris esitas erakonnale oma liitumissoovi 400 inimest 

– meid on nüüdseks üle 12 000. Erakond kasvab kiiresti. Me 

kavatseme KOV valimistele välja minna enamikes kohalikes 

omavalitsustes 5000 kandidaadiga.

Olen kindel, et Reformierakond oktoobris toimuvad kohali-

kud valimised võidab!

Küsis: Mihkel Lees,
peaministri nõunik

Andrus Ansip:
Eriti tähtsaks 
pean tööjõu 
maksu-
koormuse
vähendamist

Järgmiseks aastaks 

prognoosib Euroopa 

komisjon meile 

euroala kiireimat 

majanduskasvu.

OVERALL SCORE  75,3 WORLD RANK  13

RULE OF LAW             LIMITED GOVERNMENT

REGULATORY EFFICIENCY           OPEN MARKETS

Property Rights

Freedom From Corruption

Business Freedom

Labor Freedom

Monetary Freedom

Government Spending

Fiscal Freedom

Trade Freedom

Investment Freedom

Financial Freedom

85,4

64,0

78,2

56,0

77,1

56,2

79,7

86,8

90,0

80,0

Reformikiri uuris peaminister Andrus Ansipilt Eesti demokraatia 
tervise, majanduspoliitika ja sügiseste kohalike valimiste kohta.
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Miks on vaja tulumaksuvaba miinimumi tõsta?
Tulumaksuvaba miinimum on sisult sotsiaalne meede, et eelkõige väikesetululiste reaalsis-

setulekut suurendada. Kuna esimesed eurod kulutab inimene esmatarvetele, on tulumaksu 

arvelt tarbimisele ruumi teha sotsiaalselt vajalik ja ka lihtsalt inimlik. Mingil määral teeb see ka 

vähese kvalifikatsiooniga inimeste tööhõive tööandja jaoks taskukohasemaks ja kahtlemata 

toetab sisetarbimist ja majanduse käivet.

Liiga kõrgele ei tohi seda piiri aga tõsta. Minu probleemipüstituse peale läks meedias parteide 

võidujooksuks ja pakuti 500- ja isegi 5000-eurost miinimumi. Juba 500 puhul ei maksaks ena-

mik inimesi tulumaksu, aga maksumaksja on ju peaaegu et kodaniku sünonüüm. Me ei tohi 

ehitada ühiskonda, kus tulumaksu ei maksa oluline osa tulu teenijatest. Hääletavad nad ju 

teistega võrdselt – järelikult teiste maksu üle. Eriti selge on see omavalitsustes, kus kaoks ära 

kohalik tulubaas, ja enamikus Eestist oleks maksumaksjad suures vähemuses.

Maksudebattides on miinimum ka ide-

aalne vastus astmelisele tulumaksule 

ja rumalatele maksueranditele, mis sot-

siaalset ebavõrdsust suurendavad.

Millal ja kui kõrgele saame 
tulumaksuvaba miinimu-
mi tõsta, ning mille arvelt 
see tõus tuleb?
Kuna miinimum on sees ainult RE prog- 

rammis, ei olnud selleks ruumi koa-

litsioonilepingus, kus enamik nelja 

aasta raha on juba ära planeeritud ja 

puudugi jääb. Seepärast ei saa mina 

küll kiiret miinimumi tõusu lubada, 

kuid tuletasin teemat meelde ja vaatan 

tulevasi eelarveid selle pilguga tähe-

lepanelikult. Loodan, et valija ei lähe 

võidujooksjate õnge ning usaldab 

võimaluste hindamisel Eesti rahanduse 

juhte.

Milliseid maksumuuda-
tusi veel lähitulevikus ette
näed?
Alandasime 2015. aastaks tulumaksu 

määra, soosides sellega investeerimist 

ja töökohti ning tõstes netotulu. Tahaks 

edasi alandada ka töötuskindlustus-

makset. Ruumi suuremateks muutus-

teks veel pole, seda enam, et arendame 

töövõimetuse ühtsemat käsitlust, mis 

vajab taas kulutamist, ent toob loodeta- 

vasti inimesi ka tööturule tagasi. 

Muidugi oleks kena, kui suudaksime 

vähendada raiskavaid maksuerandeid 

ning mitte lasta neid juurde teha.

Viimasel ajal on vaidlusi 
tekitanud finantstehingute 
maksu kehtestamine. 

Kuidas sellesse suhtud?
Ettevaatlikult sisulises, kuid avatult 

rahvusvahelise koostöö mõttes. 

Meil on seal rida eelistusi, mille jär-

gimist vaatame. Samuti tahaksime, 

et maksuotsus tuleks vähemasti Eu-

roopas ühtsem, kui ta praegu tulla 

tõotab. Ratsionaalne osa sellest on, et 

finantssektor on muust majandusest 

kasumlikum, ent käibemaksustamata; 

spekulatiivsem osa sellest ei toeta olu-

liselt reaalmajandust, vaid tekitab riske, 

mis kriisi ajal kogu maailmale väga kal-

liks läksid. Niisiis saaks sealt veidi alati 

puudu olevat maksuraha koguda, seda 

enam, et kriisis finantssektori toetuseks 

ja selle apluse tagajärgedele on läinud 

kõvasti maksuraha. Siiski ei taha me 

kedagi ahistada ega majandust, pen-

sionifonde ega tavatarbijat koormata.

Mida saab riik inves-
teeringute ligimeelita-
miseks ja finantsturgude 
elavdamiseks teha?
Finantsturgude elavdamine ei pruugi 

olla valitsuse teha – oleme nii pisike 

majandus. Aga selleteemaline ette-

panekute pakett on ka minu laual. Ega 

väga uut ja säravat sealt oodata ei saa 

ning riik selle nimel endale võlgu tekita-

ma minna ei tohi. Investeeringud käivad 

meil siiski rohkem reaalmajanduse rada 

ning siin on küll poliitiline stabiilsus 

kõige kriitilisem probleem.

Kui kaos suhtumises oma riiki, hin-

nangutes meie demokraatiale ja vaba-

dustele jätkub, kui vasakpopulism selle 

vilju edasi nopib, ei jää Eestisse enam 

huvitavat investeerimiskeskkonda. Kor-

ruptiivsus, mis alati oma nišši otsib, 

saab siis muidugi võimalusi. Üldisemalt 

oleks meil praegu pigem vaja olemas-

olevat selgitada – nii regulatsioonide, 

maksude, e-riigi, ärikultuuri, demokraa-

tia kui ka muu vallas – ning mitte kes- 

kenduda eksperimentidele. Nood on  

siiski väga kulukad ning kui sotsiaal- 

seid mõjusid vaadata, siis liialt elitaar-

sed, et praeguses keskkonnas juuru-

tatud saada ja püsimagi jääda.

Mis kasu on keskmisel
eestlasel korras riigirah
andusest?
 

Nii jääme ilma korrastamata rahanduse 

kahjudest, mis hakkaksid riigis murena 

domineerima. Rahandus ei ole ju hüve 

omaette – see lubab hüvesid luua ja 

peategelaseks trügimata tarbida. Seda 

ka erasektoris, kus saab kokku hoida 

maksudelt, riigi ja enda intressimak-

setelt ning end kindlamalt tunda.

Mida arvad Prantsusmaa 
75-protsendisest tulu
maksust jõukatele. 
Millised on sellise maksu
mõjud?
Üks kloun igatahes sõitis seepeale 

Venemaale ja tema solvumine oli igati 

asjakohane. Aga muidugi ei jää ta üksi, 

sest ei isiku ega firmade tasemel pole 

Prantsusmaa enam kaugeltki nii atrak-

tiivne kui riigi rikkus eeldaks. Sotsialist-

lik valitsus püüab seal küll töökohtade 

ja investeeringute kaotust retooriliselt 

keelata, aga turg teeb oma töö. Ilm-

selt pole nii kõrge maksu maksjaid küll 

palju, aga oluline on suhtumine maksu-

maksjatesse ning tippude hoidmine. 

Näitlejatest määravamad on majandu-

ses omanikud ja juhid.

Rahandusminister Jürgen Ligi loodab, et inimesed ei lähe meedias vallandu-
nud tulumaksu miinimumi teemalise parteide võidujooksmise õnge ning 
usaldavad võimaluste hindamisel Eesti rahanduse juhte.

Küsis: Eva-Liisa Õng, 
rahandusministri nõunik

KUI KAOS 
SUHTUMISES 

OMA RIIKI, 
HINNANGUTES 
MEIE DEMOK- 
RAATIALE JA 

VABADUSTELE 
JÄTKUB, KUI 

VASAKPOPULISM 
 SELLE VILJU 

EDASI NOPIB, EI 
JÄÄ EESTISSE 

ENAM HUVITAVAT 
INVESTEERIMIS- 

KESKKONDA. Foto: Andres Haabu / Postimees / Scanpix
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H oolimata sellest, et kriis ei 
ole Euroopas veel sugugi 
läbi, on Eesti majandusel 

viimastel aastatel märksa paremini 
läinud. Meie kukkumine oli teistest 
valusam, aga taastumine see- 
vastu märksa kiirem ning uus kasv 
on aidanud maksulaekumised kas-
vule. Teame ju hästi, et kui majandus 
kasvab, laekub rohkem sotsiaalmak-
su ning siis tõusevad ka pensionid. 
Täpselt nii on ka olnud: pensionid tõu-
sid eelmisel aastal, tõusevad ka sel ja 
järgmisel aastal.

Kinnisvarapension ei 
ole laen

Samas on ootused majandus- ja pen-
sionikasvule kindlasti veelgi suuremad 
ning tasub kaaluda ka uusi võimalusi 
eakate sissetuleku tõstmiseks. Sot-
siaalministri ametiaja alguses pak-
kusin välja idee, kuidas kinnisvara 
omaval pensionäril oleks võimalus 
saada igakuist lisasissetulekut kinnis-
varapensioni näol. Et oleks arusaada-
vam, mida termin „kinnisvarapension” 
tähendab, defineerin selle nii: see on 

kinnisvara väärtuse kasutamine selle 
omaniku vanaduspõlves, mille juures 
on oluline, et omanikul on võimalus 
elada oma kodus elupäevade lõpuni.

Olgu rõhutatud, et kinnisvarapension 
ei ole laen ega ka laenuga võrreldav 
toode – just vastupidi. Kinnisvara 
omanikule hakatakse vara väärtusest 
ja omaniku vanusest lähtuvalt maks-
ma igakuiseid makseid. Lisaks on 
omanikul võimalus saada esimene 
suurem makse sihtotstarbeliselt elu-
aseme renoveerimiseks. Kinnistu 
jääb seejuures jätkuvalt inimese enda 

omandisse, üksnes selle erisusega, 
et pärandada korterit või maja ei saa 
ning kinnisvarapensionäri elupäevade 
lõppedes läheb kinnistu omand üle 
teenuse osutajale.

Teenus on seega atraktiivne eeskätt 
neile, kel ei ole järeltulijaid või kelle 
järeltulijate majanduslik seis on se-
davõrd hea, et nad ei vaja toimet-
ulekuks pärandatud kinnisvara. Aja-

loolistel põhjustel on tänaste noorte 
stardipositsioon olnud mõneti parem 
kui praegustel pensionäridel (kuigi on 
küllaga ka vastupidiseid näiteid, kus 
pensioniealised aitavad oma lapsi või 
lapselapsi).

Sobiv üksikutele pensio-
näridele

Selge on see, et süsteem ei sobi 
kõigile, kuid on oluline lisavõimalus 
paljudele. Teame ju, et üksikute pen-
sionäride olukord on keerulisem kui 
kahekesi olijatel. Samuti ei ole paljudel 
materiaalselt toetavaid lapsi.

Kinnisvarapension on üks võimalus 
vanaduspõlves suuremat vabadust 
nautida, kasutades oma kinnisvara 
lisanduva sissetulekuallikana. Igal 
kodul on ka hindamatu emotsio-
naalne väärtus, sinna on talletatud 
aastatepikkused mälestused.

Lisasissetulekust on võimalus katta 
tihti suurepinnaliste elamute kommu-
naalkulusid, mida üksikul pensionäril 

on raske maksta, tegeleda enam 
oma hobidega või käia lastelastega 
tihedamini teatris ning kontsertidel. 
Kokkuvõttes on muidugi igaühe 
vaba valik, mida oma rahaga peale 
hakatakse.

Riik garanteerib usaldus
väärsuse

Tehnilise poole pealt on oluline, et 
süsteemi töötaks välja ja korral-
daks riiklikult usaldusväärne orga- 
nisatsioon. Olen kohtunud SA Kredexi 
esindajatega, kes on kinnitanud oma 

valmisolekut kinnisvarapensioni süs-
teemi väljatöötamise ja korraldusega 
tegeleda. Kredexi esindajad on oma-
korda kohtunud pensionäride esinda-
jatega, kes ideed toetasid ja üle oo-
tuste positiivselt vastu võtsid. Oldi 
ühel meelel, et riik peabki looma eri-
nevaid vabatahtlikke võimalusi eakate 
elukvaliteedi parandamiseks.

Riigi seisukohast tõstaks kinnisvara-

pension pensionäride elatustaset. 
Üldisemas pildis väheneks ka surve 
riiklikele toetusprogrammidele.

Eesti ei ole kinnisvarapensioni näol 
asunud ratast leiutama – mõnes maail-
ma riigis on see juba levinud ja kasu-
tusel olev võimalus pensionäridele. 
Nagu näiteks töövõimetusskeemi 
ümbertegemisel, on ka siinkohal 
eeskujuks Ühendkuningriik. Sarna-
seid skeeme kasutatakse ka näiteks 
USAs, Austraalias ja Uus-Meremaal 
juba 90ndate algusest saadik.

Reformikiri - talv 2013

Nädal pärast ametisse 
astumist pakkus värske 
sotsiaalminister Taavi 
Rõivas välja idee, kuidas 
pensionäride elukvaliteeti 
parandada – omatava 
kinnisvara väärtusest 
lähtuv lisasissetulek 
pensionile.

Tekst: Taavi Rõivas,
sotsiaalminister

”Kinnisvara-
pension” on 
kinnisvara 
väärtuse 
kasutamine 
selle oma-
niku vana-
duspõlves. 
Omanikul 
on võimalus 
elada oma 
kodus
elupäevade 
lõpuni.
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Meediapilti pääseb mets reeglina siis, kui kuskil on näotut lageraiet tehtud 
või keegi kodulähedase metsa säilimise eest võitleb. See jätab mulje, et meie 
metsaga on lood halvasti ja seda raiutakse üleliia palju. On see tõesti nii?

Mets on eestlaste jaoks umbes sama emotsionaalne teema kui laulupidu. Meile 

meeldib Eesti metsade üle uhke olla ja tahame, et Eesti metsadega lugupidavalt 

ümber käidaks. Ja üldiselt seda ka tehakse. Kui enne Teist maailmasõda oli Eesti 

pindalast metsaga kaetud umbes 30 protsenti, siis praegu ligikaudu 50. Oleme Eu-

roopa üks metsarikkamaid maid. Kogu metsaalast on pea kümnendik range kaitse 

all, mis tähendab, et seal on igasugune majandustegevus keelatud. Kokku on roh-

kem või vähem karmi kaitse all 30 protsenti meie metsadest.

Üleliia raiumist pole karta?

Eesti metsanduse arengukavaga on paika pandud, et Eestis võib metsa raiuda 

ainult nii palju, kui seda juurde kasvab. Mitte puudki rohkem. Meil on üldised 

põhimõtted väga selgelt ja kindlalt paigas ning Riigikogu tasandil kinnitatud.

Ometi on eestlaste mure metsa pärast tuntav ning vaevalt, et see päris tühjale 
kohale on tekkinud.

Jah, loomulikult tunnetan ka mina seda muret. Eks see ole välja kasvanud tugevast 

sidemest, mis meil metsaga on. Me võtamegi metsaga seonduvat väga südamesse, 

iga puu raiumine on eestlase jaoks tõsine asi. Ja see on  

tegelikult hea. Metsamajandus on kindlasti valdkond, kus 

tasub pigem üheksa korda mõõta ja lõikamata jätta, kui suu- 

re hurraaga, mõtlematult töö kallale asuda. Suuresti tänu 

sellisele ettevaatlikule suhtumisele ongi meie metsadega 

praegu asjad korras.

Lisaks on meid kindlasti mõjutanud iseseisvuse taastamise 

järgsed kurvad kogemused: metsavargused, hooletu met-

saga ümberkäimine, mis inimestel veel selgelt meeles. Kui 

metsavargused on pea olematuks muutunud, siis hoolima-

tust tuleb kahjuks endiselt ette. Sellised üksikud juhtumid 

kujundavad aga inimeste suhtumist kogu sektorisse.

Mida siis teha? Karmistada veelgi kontrolli ja seadusi?

Kontroll peab loomulikult karm olema, on seda olnud ning 

saab olema ka tulevikus. Keskkonnainspektsiooni jaoks on 

mets endiselt väga oluline teema. Tõsi on aga seegi, et kõike 

käskimise ja keelamisega ei muuda, tihti pole probleem nii-

võrd seadusetähe järgimises, kuivõrd üldises hoiakus ja 

suhtumises.

Ma olen väga seda meelt, et siin saavad metsaomanikud 

ise palju ära teha. Tegin möödunud sügisel metsasektorile  

ettepaneku luua oma hea tava, mis paneks paika metsas toi-

metamise reeglid ja põhimõtted. Metsaseltsi juht Hardi Tul-

lus on võtnud selle teema vedada, loodetavasti saab sektor 

ise selle aasta jooksul nendes põhimõtetes kokkuleppele. 

Loomulikult peab Metsaselts siis ka jälgima, et tava järgi-

taks, ning pahategijaid ise korrale kutsuma. Kui hoolimatu 

käitumine on metsaomanike endi hinnangul selgelt out, ei 

kahjusta üksikud kurjamid kõigi metsafirmade mainet ning 

ka tavalisel metsaomanikul on lihtsam usaldusväärset part-

nerit leida.

Info kättesaadavuse parandamine ja läbipaistvuse suu-
rendamine on vist ka valmiva metsaseaduse üks kesk-
seid teemasid?

Jah, tulevikus peab teave kõigi plaanitavate või käimasole-

vate metsatööde kohta olema avalikust metsaregistrist 

hõlpsasti kättesaadav. Siis on kõigil võimalik vaadata, kas 

tema kodu või suvila läheduses on mõnd raiet oodata, või 

kontrollida, kas tegevus on ikka seaduspärane ja kõik vaja-

likud load ja kooskõlastused saanud.

Lisaks saab uue seaduse alusel olema nii, et sarnaselt 

ehitustele on ka raielankide juures väljas infotahvlid, mis 

teavitavad, milliseid töid täpselt tehakse ja kes nende eest 

vastutab. See annab inimestele kiirelt vajaliku info ja kui 

midagi riivab silma, siis on võimalik kohe tööde eest vas-

tutajaga ühendust võtta. Metsa omanik või majandaja saab 

aga soovi korral pikemalt selgitada, miks töid tehakse, mil-

lal on plaanis ala korrastada, millal istutatakse uus mets 

jne.

Hiljuti tegid Mustjõe elanikud ettepaneku, et vähem kui 100 

meetri kaugusel elumajast ei tohiks lageraiet teha. Kas see 

säte on plaanis metsaseaduse eelnõusse lisada?

Eks me arutame ja kaalume rahulikult seda ühe konkreet-

se, emotsioone tekitanud raide kavandamisest tekkinud 

ettepanekut. Ümberkaudsete inimestega tuleb arvestada 

ka metsa majandamise puhul, sellest mööda hiilida ei tohi. 

Aga absoluutne ja jäik seadusesse raiutud keeld ei pruugi 

alati ja igas kohas kõige mõistlikum lahendus olla – võib-

olla on mõnes kohas selleks piiriks 95 meetrit, kuskil mujal 

115 meetrit. Nii et otsime kõige mõistlikumat lahendust. La-

geraiete tegemisele teede või talude, elumajade läheduses 

on ju tegelikult alternatiivid täiesti olemas. Jah, turberaide 

tegemine ei anna kohe nii suurt tulu, aga kui see säästab 

kellegi teise elukeskkonda, siis tuleb seda kaaluda.

Nüüd, kui metsandus taas kirgi kütab ning keskkonnaministeeriu-
mis uus metsaseaduse eelnõu valmib, on paras aeg minister Keit 
Pentus-Rosimannuselt siinsete metsade käekäigu järele pärida.

Metsa istutamisega saab igaüks oma panuse anda, 
et ka 50 aasta pärast oleks Eesti üks Euroopa metsa-
rikkamaid maid.

rohkem või vähem karmi kaitse all 30 protsenti meie metsadest. Küsis: Annikky Lamp,
keskkonnaministri nõunik

Keskkonna-
minister: 
mets on eestlaste 
jaoks sama emotsio-
naalne teema kui 
laulupidu

Rohkem või 
vähem karmi 

kaitse all on 30 
protsenti meie 

metsadest.

Eestis võib 
metsa raiuda 

ainult nii palju, 
kui seda juurde 

kasvab.

Reformikiri - talv 2013

Foto: Liis Treimann / Scanpix



Kultuur30 31

Eesti kultuurist teatakse maailma eri nurkades üsna 

palju. Millises piirkonnas võiks Eestil olla huve end roh-

kem tutvustada?

Vasakpoolne luuletaja Juhan Sütiste kirjutas enne Teist 
maailmasõda poeemi „Maakera pöördub itta”. Seda maa-
kera teebki, kuid mitte Nõukogude Liitu, vaid Kagu- ja 
Lõuna-Aasiasse.

Lõppenud aasta oli Kultuuriministeeriumile edukas piiri-

taguste kultuurisuhete tugevdamisel: koostöölepped 

allkirjastati Flandria, Venemaa, Läti-Leedu, Ungari, Iis-

raeli ja Ukrainaga. Milliseid uusi koostööprogramme ala-

nud aasta endaga kaasa toob?

Meil on palju loojaid, kes end väikesel Eesti turul toi-
metades ära ei elata. Vaja on ekspordivõimalusi. Sel aastal 
keskendume Aasiale. Loodetavasti saab teoks ka amet-
lik visiit koos lepingu allakirjutamisega Hiinasse. Sihikul on 
veel Korea, miks mitte ka Jaapan. Kultuuritarbimine neis 
riikides on tohutu. Narr oleks mitte üritada sealsetele tur-
gudele siseneda.

Kultuuri rahastamine pakub kõneainet kogu Euroopas. 

Milliseid võimalusi toob Euroopa Liidu 2014–2020 kultuu- 

rikoostöö raamprogramm „Loov Euroopa”?

Eks see ole paista siis, kui see lõpuks vastu võetakse. 
Praegu on lootust, et raha olulisteks asjadeks, mis Euroo-
pat ka kultuurilises mõttes edasi viiks, saab olema rohkem.

Oled välislähetustel paljude kultuuriministritega rääki-

nud sealsest kultuurielust ja riigipoolsest toetusest kul-

tuurile. Kuidas Eesti kultuuripoliitika võrreldes teiste riiki-

dega paistab?

Väga läbimõeldud ja helde.

Ühed ütlevad, et kultuuril on liiga palju raha, teised jäl-

legi kiruvad, et raha jääb kogu aeg vähemaks. Kas Eesti 

kultuuril on piisavalt raha ja kas vastab tõele, et aastate 

jooksul on seda kogu aeg vähemaks jäänud?

Kultuuriloomingule raha muidugi vähemaks ei jää, vaid tu-
leb juurde.

Oled algatanud uue ettevõtmise - ja kultuurisõbralike 

ettevõtete tunnustamise. Kui palju oleks Eesti majandu-

sel jõudu kultuuri enam toetada ja milline kultuurisuund 

vajaks rohkem toetust?

Eesti inimesed elavad kultuuris ja toetavad seda aina roh-
kem ja rohkem. Vastavalt sellele, kuidas paraneb nende 
elujärg. Nagu Eesti riik.

Üsna pea täitub kaks aastat kultuuri-

ministri ametis. Mis on Sulle seni osu-

tunud kõige kõvemaks pähkliks?

Valitsuse võimu- ja rahakeskne mõtte-
viis.

Kui Sa ametisse astusid, siis üheks 

suureks eesmärgiks võtsid endale 

Eesti kultuuripoliitika arengusuun-

dade uuendamise. Kuidas see töö 

sujub?

Kriginal. Aga küll ükskord koidab 
aega...

Kui Sa said kultuuriministriks, oli üks 

esimesi torme seoses raamatukogu-

dest laenutatavate teostega. Nüüd on 

uuenduste tegemisest aasta möödu-

nud, kas need on ennast õigustanud?

Muidugi on. Aga see on vaid mik-
roskoopiline parandus rahvusliku 
sõnakunsti elujõu tagamisel. Meil tuleb 
lahtise pilguga vaadata oma järeltulijate 
ja nende kasutatava tehnoloogia peale. 
Mitte soiguda, et vanasti oli lumi val-
gem ja rohi rohelisem.

Üha rohkem koguvad populaarsust 

e-raamatud. Kas ja kuidas plaanib 

Kultuuriministeerium e-raamatute ka-

sutamist õhutada?

Traditsioonilise paberraamatu kõrval 
tuleb siseneda e-maailma. Raamatu-
kogude roll muutub, tahame seda või 
mitte. Rahvusraamatukogu ja tema 
taristu saab hoopis teise tähenduse.

Sind võib õnnitleda, sest oled esi-

mene minister, kes on jõudnud Eesti 

Rahva Muuseumi uue maja ehitamise-

ga nii kaugele, et kopad viiakse ehi-

tusplatsile. Kas nüüd on siis kindel, et 

ERMi ehitus algab ja hoone saab kogu 

selle juurde kuuluva sisuga valmis?

Asi on lõplikult tehtud siis, kui tööme-
hed objektile tulevad. Kuni asja ajavad 
lipsuga mehed, pole midagi lõplikku.

Paljud arhitektuuri- ja monumen-

dikonkursid on tekitanud avalikkuses 

vaidlusi. Kultuuriministeeriumist al-

guse saanud kommunismiohvrite 

memoriaali ideekavandite rändnäitus 

jõuab sel aastal lõpule, milline on 

praegu rahva huvi selle memoriaali 

vastu ja millised plaanid sellega seo-

ses on?

Näitus rändab tõepoolest mööda Eesti 
maakonnakeskusi. Ei saa just väita, 
et huvi oleks suur. Ootame endiselt 
kõiki arvamusi ja ettepanekuid konkur-
sitööde kohta. Oleme ka uurinud ühe 
või teise töö teostatavust. Seda ka 
keskkonnakaitselisest aspektist. Kui 
näitus on Eestile ringi peale teinud ja ar-
vamused kokku kogutud ja üldistatud, 
peab valitsus otsustama, mis edasi 
saab. Eeldatavasti suve lõpupoole.

Eelmine aasta oli filmiaasta, kuidas 

rahule jäite? Mida lähiaastad Eesti 

filmile toovad? 

Uus aasta tõi Eesti Filmi Sihtasutuse 
asemele Eesti Filmi Instituudi ja selle 
uue juhtkonna, kelle õlule langeb üles-
anne korraldada uus ja senisest efek-
tiivsem filmitegijatele riigiabi andmine. 
Aga kokkuvõttes ütles tõe välja vana-
meister Arvo Kruusement: „Teha tuleb 
filme, mida inimesed vaatavad”.

Lõpetuseks, millised eesmärgid tu-

leks kindlasti kultuurivaldkonnas täita, 

et aasta lõpus tehtuga rahul oleksid?

See on unelm, millel ei ole määratud 
täituda. Nii nagu Tallinn, ei saa Eesti 
riik ja tema kultuurikorraldus iialgi val-
mis. Mida rohkem on kultuuri ja loojaid, 
seda rohkem on tööd.

Raha ei ole maailmast kadunud, see tuleb lihtsalt üles leida. 
Kultuuriminister REIN LANG teab seda ning teeb tööd selle 
nimel, et Eesti kultuuri toetataks rohkem nii kodu- kui ka 
välismaal. Küsis Õnne Pillak, kultuuriministri nõunik.

Eesti Rahva Muuseumi 
arhitektuurne vaade 
peasissepääsule

Reformikiri - talv 2013

E-raamatute levikuga saab ka 
Rahvusraamatukogu ja tema 
taristu hoopis uue tähenduse.

Kultuur

Foto: Raivo Tasso / Maaleht / Scanpix
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K 
indlasti on aga ettevõtjate 

jaoks jätkuvalt probleem 

kohatine liigne bürokraa-

tia ning ülereguleeritus. 

On loomulik, et ettevõtja peaks aega 

ja energiat kulutama eelkõige oma 

tegevuse arendamisele ning riigiga 

suhtlema nii vähe kui võimalik, ent 

samas nii palju kui vajalik. Seepärast 

tegeleme Justiitsministeeriumis 

pidevalt sellega, kuidas ettevõtja 

asjaajamist riigiga mugavamaks 

muuta.

Senitehtu üle võib 
uhke olla
Tasub meenutada, et Justiitsminis-

teerium on juba päris palju teinud, 

et ettevõtja elu lihtsustada, näiteks 

loonud riigiga asjaajamiseks erine-

vaid elektroonilisi teenuseid. Palju 

kiitust on saanud nii sissemakseta 

osaühingu loomise võimalus, ette-

võtjaportaal, elektrooniline majan-

dusaasta aruande süsteem kui ka 

teised erinevad elektrooniliseks 

muudetud riigi teenused. Kinnitan, 

et seda joont on plaanis ka hoida.

Lisaks mainin siinkohal elektroo-

nilist ingliskeelset registrikaarti ja 

mitte vähemtähtsat – 57 seaduse 

tervikteksti, mis sai inglise keelde 

tõlgitud. Olgu öeldud, et nüüd on 

inglise keelde tõlgitud juba 150 Eesti 

seadust.

Ettevõtlusega 
tegelemine lihtsamaks 
üle Euroopa

Kui vaadata järgmiseid samme, siis 

on Eesti jaoks oluline näiteks edasi 

liikuda Euroopa Liidu ühtse müügi-

õiguse loomisega. See võimaldaks 

Eesti ettevõtjatel väiksemate ku-

ludega uutele turgudele laieneda. 

Teisalt soodustaks ühtne müügi- 

õigus rahvusvaheliste suurettevõtete 

Eesti turule tulemist, kuna siis oleks 

väiksele turule sisenemine ning siin  

tegutsemine lihtsam ja tasuvam.

Pankrotimenetluse 
tõhustamine

Eestile on Doing Business raportile 

tuginedes aastaid ette heidetud 

pankrotimenetluse liigset pikkust 

– viimastel aastatel on menetluse 

pikkus olnud keskmiselt 270 päeva 

ja seda on mõnevõrra liiga palju. 

Sel aastal teemegi algust pankro-

timenetluse tõhustamisega. Lisaks 

menetluse pikkusele on tihti probleemiks ka menetluse 

tulemusetus, näiteks viiendikul juhtudest jääb võlausalda-

jate nõuetest ligikaudu 95 protsenti täitmata. Üldjuhul on 

selle põhjuseks see, et juhatus on pankrotiavalduse esi-

tanud liiga hilja. Küll tuleb siinkohal mainida, et selles osas 

on kohtupraktika hakanud muutuma ning järjest enam on 

hakatud välja mõistma kahjuhüvitisi neilt juhatuse liikme-

telt, kes on pankrotiavalduse esitamisega liigselt viivitanud 

ja seeläbi võlausaldajate huve kahjustanud. Selle probleemi 

lahendamiseks analüüsime ka kehtiva ärikeelu temaatikat. 

Ikka eesmärgiga hoida ettevõtluskeskkond puhtamana ja 

äritegevusest eemal teadlikud petturid, kes mängureeglit-

est kinni pidada ei soovi.

Lisaks eelnevale on alanud aastal tähelepanu all ka ettevõtte 

likvideerimismenetluse pikkus, mis võlgadeta ning korrek-

tselt majandatud ettevõtte puhul on praegu ebamõistlikult 

pikk. Samuti on plaanis tegeleda saneerimismenetluse ra-

kendamise probleemidega, millest peamine – mis tihti sa-

neerimisprotsessile saatuslikuks saab – on see, et saneeri-

miskava ei saa muuta. Selle võimaldamine muudaks paljud 

saneerimismenetlused edukaks, mis tähendab, et pankroti-

menetluseni ei jõutakski.

E-teenuste valiku laienemine

Kui rääkida uutest e-teenustest, siis üks väljakutsuvamaid 

eesmärke on luua alustavatele ja väikestele ettevõtetele 

e-raamatupidamiskeskkond, mis aitaks tekitada raamatu-

pidamise korraldamise harjumust ja lahendaks ettevõtja 

ühe peamise mure – kuidas aruandlust õigel ajal ja vähese 

koormusega hallata. Plaanime projektiga lõpule jõuda juba 

selle aasta lõpuks, et ettevõtted saaksid 2014. aastast kesk-

konda kasutama hakata.

Raamatupidamise lihtsustamisega haakub ka meie teine suu-

rem uuendus. Nimelt on Äriregistri ettevõtjaportaali juurde 

loomisel kohustuste kalender, kus ettevõtja näeb ühest 

kohast informatsiooni erinevate kohustuste kohta (aruan-

nete, deklaratsioonide esitamine erinevatele ametiasutu-

stele jne) riigi ees. Kalender annab teavet kohustuse täit-

mise kuupäeva kohta, saadab ettevõtjale meeldetuletusi ja 

teavitusi. Kõigi eelduste kohaselt saavad ettevõtjad hakata 

kalendrit kasutama juba järgmisel poolaastal.

Kohtumenetluse kiirendamine

Lisaks e-süsteemidele ning kvaliteetsele õigusloomele 

vajame kindlasti ka piisavalt kiiret ja kvaliteetset koh-

tumenetlust. Seetõttu oleme püstitanud ühe ambitsioonika 

eesmärgina kohtumenetluse kiirendamise, mis poliitilise 

tahteavaldusena märgiti üles ka koalitsioonileppes. Selles 

lootuses ja vaimus on tehtud hiljuti õige mitu sammu, mis 

kiirendavad kohtumenetlust, kõrvaldades menetluslikke 

takistusi ja andes kohtule rohkem võimalusi menetlust 

lihtsamalt läbida. Ma loodan, et 2015. aastaks oleme õi-

gusmõistmisele mõistliku aja jooksul oluliselt lähemal ja 

seda koos kvaliteetsete kohtuotsustega.

Eelmisel aastal asutati  
20 143 uut ettevõtet, mida 
on 2434 võrra enam kui 
aasta varem. Uute ettevõtete 
loomise juures on oluline ka 
fakt, et möödunud aastal 
asutati 65 protsenti osa- 
ühingutest sissemakseta. 
Neid arve vaadates võib 
öelda, et ettevõtlusaktiivsus 
on tublisti kasvanud ja  
tuult majanduse purjedesse 
puhutakse üha juurde.

Tekst: Hanno Pevkur, 
justiitsminister

Üks väljakutsuvamaid eesmärke on luua 
alustavatele ja väikestele ettevõtetele 
e-raamatupidamiskeskkond. 
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Ettevõtja
asjaajamine
veelgi
mugavamaks
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Loo oma isiklik 
jalajälg internetis
Kui analüüsida Reformierakonnaga seotud veebikeskkon-
di (poliitikute isiklikud blogid, erakonna koduleht jm 
alamlehed) ja vaadata nende kasutamise statistikat, siis 
torkab silma sama trend – sinna satutakse guugeldades. 
Nii satutakse lehtedele julgelt üle pooltel kordadest. Otsi-
tavad märksõnad on igati loogilised ja enamjaolt program-
milised, Eesti elu puudutavad ning inimesed ise. Edasise 
arutelu saab jagada kaheks. Esiteks, mida külastajad lehel 
teevad, kauaks sinna jäävad ja kas nad leidsid õige asja. 
Teiseks, kuidas tekitada guugeldajatele maandumiskohti 
nii, et sinu nimi tuleks esile sulle sobivas kontekstis ja va-
jalikel teemadel, ning leitaks sulle sobivaid vastuseid sinu 
tegevuste kohta.

Ma nimetaks seda sinu isiklikuks interneti jalajäljeks ja 
selle saad sa ise rajada. Praegu luuakse üle maailma sadu 

veebiteenuseid, kus töötavad kümned tuhanded SEO 
(search engine optimization ehk veebilehte otsimooto-
rite jaoks optimeerivad) spetsialistid. Selle veebiteenuse 
ellujäämise võtmeküsimus on pakkuda oma kasutajatele 
internetis leitavust ja nende teenusele sattumist. Seega, 
kui teed ise teadlikult kontosid sellistele lehtedele, täidad 
need kontod ja veebiteenused sulle sobiva sisuga, on need 
ühtlasi ka sinu interneti jalajäljeks. Kui sa ise seda ei ku-
junda, siis teevad seda teised sinu eest. Teiste tegevust sa 
juhtida ja kontrollida ei saa, aga oma vastuseid ja maan-
dumislehti juurde luues saad otsijatele pakkuda vähemalt 
mõnd alternatiivi.

Toon siinkohal välja mõned soovitused keskkonda- 
dest, kuhu ja mis eesmärgil konto luua. Üldiselt soovitan 
igaühel sel teemal mõelda, millist pilti luua tahad ja mis 
teemadel sul alternatiivseid maandumislehti vaja on.

Slideshare.com – veebiteenus, kuhu saad 
üles laadida presentatsioone ja esitlusi.

Kuidas panna 
kümned tuhanded 
parimad interneti-
turundajad enda 
jaoks tööle?

MinaTekst: Remo Tiigirand,
e-kanalite konsultant

Suurt osa tänapäevasest internetikasutamisest tuntakse tegusõnaks kujunenud guugeldamisena. 
Enamik sellisest tegevusest käib läbi google.com otsingumootori, kuid oma osa liiklusest tekib 
ka kodumaisest neti.ee-st ja vähem tuntud otsimootoritest. Kuidas kõlab väide „selleks, et sinu 
firma lehelt midagi leida, on mõistlik sinna minna läbi Google’i”? Veebilehti tuleb kindlasti aren-
dada ja paremaks teha, kuid see ei lõpeta guugeldamist. Guugeldamine on oluliselt mugavam, 
kui kõikide maailma lehtede menüüd selgeks õppida. Guugeldamisel on ka selge eelis vastuste 
ja infovaliku rohkuse näol.

Kindlasti tuleb poliitikul teinekord esitlusi teha, või kui 
mitte, siis saab ka mõne eelnõu ise Powerpointis kokku 
võtta, oma arvamuse juurde kirjutada ja sellele lehele üles 
laadida. Oluline on jälgida, et pealkiri saaks võimalikult 
täpne ja vastaks sisule. Lisaks tuleb kirjeldada, millega tegu. 
Mõtle ka hoolikalt, kui palju on mõne keerulise eriala- 
se termini otsijaid, ehk leidub sellele mõni lihtsam ja levi-
num vaste. Väldi peent huumorit ja kahemõttelisust.

Prezi (prezi.com) teenust olen soovita-
nud mitmel poliitikul kasutada vahelduseks Powerpointi 
tarkvara asemel. Veebipõhises Prezis kehtivad samad ree-
glid ja esitlused on otsimootorite jaoks leitavad. Vaata, 
et esitlus oleks avalik ja korralikult kirjeldatud – pealkiri, 
sisukirjeldus, lihtsad sõnad.

Miks see hea on? Kui sinu teemal tahetakse infot hankida, 
siis oled pildis.

LinkedIn.com on sotsiaalvõrgustik, kus suhel-
dakse tööalaselt. Seal on ka huvitavaid teemagruppe ehk 
foorumeid, kuid peamine selle keskkonna väärtus on CV 
ja suhtevõrgustiku näitamine. Annab vastuse küsimusele, 
kes sa oled.

Quora.com – kaasaegne foorum, kus arutletakse miljonite 
inimestega tuhandete teemade üle. Sealt saab mõtteid 
juurde ja samas sõna sekka öelda. Tuleb otsimootoritest 
hästi välja.

Youtube, Vimeo, Facebook, 
Google+ – kõikide suurte veebiteenuste leitavus 
otsimootoritest on väga hea. Seal on enamikel konto ole-
mas ja enamasti on seal ka rohkem võimalusi oma konto 
sätetes mängida – mis avalik, mis mitte.

About.me ja flavors.me – sinu interneti vi-
siitkaardid. Sinna saad kokku koondada kõik oma muud 
veebiteenused ja Flavorsis on ka oma domeeni kasutamise 
võimalus (tasulises paketis). Kui blogi ei pea, siis vähemalt 
visiitkaardi võiks luua iga poliitik.

Blogipidajatele
Nimelised blogid töötavad väga hästi, kui on vaja mõnd 
teemat pikemalt selgitada. Blogi keskkonnana saab kasuta-
da nii erakonna pakutavat lahendust (nt artoaas.ee, tonis-
koiv.ee) kui ka veebiteenustena üles seatud blogikeskkondi 
(nt kajakallas.wordpress.com). Blogi on kasulik, kui sinu ja 
mingi kindla teema kohta otsitakse infot ja samas on on-
line-meedia seda juba kajastanud. Blogis saab oma vastuse 
pikemalt kirja panna ja jätkata täiendavate selgitustega. 
Otsijal on siis võimalus uudislingi alt saadud teemakajas-
tust täiendada otse allikast.
Eks neid keskkondi ole veel, mis otsimootorites esimeste 
vastuste näol välja tulevad ja heaks maandumisleheks on. 
Üks osa on ka sugupuude keskkonnad (geni.com jne), aga 
neid vast antud kontekstis välja ei tooks. Head jalajälje ehi-
tamist!

Reformikiri - talv 2013



Rahandus Rahandus36 37Reformikiri - talv 2013

J 
ättes praegu kõrvale arutelud astmelise tulumaksu negatiiv-
setest mõjudest majanduskeskkonnale tervikuna, tuleb 
kõigepealt öelda, et teema sisuliseks käsitlemiseks pole 
võimalust tekkinudki, sest pole teada, kuidas uus süs-

teem konkreetselt välja nägema hakkaks. Ka maailmapraktika 
on maksupoliitikas äärmiselt kirju. Keskerakond on vormi täiteks 
esitanud paar eelnõud, mille sisu on sisse viia paar muudatust 
praegu kehtiva tulumaksuseaduse maksumäära puudutavasse 

paragrahvi.

Suuremat maksutulu ei pruugigi tulla

Praegune tulumaksuseadus on aga üles ehitatud ühetaolise 
tulumaksusüsteemi loogikale, kõiki tululiike koheldakse ja 
maksustatakse võrdselt, kehtib igakuine tulumaksu kinnipi-
damine ja tulu suurus maksumäära ei muuda. Astmelise tulu-
maksu jaoks on vaja praegusest täiesti erineva ülesehituse, 
printsiipide ja maksuloogikaga seadust. Imelik, et astmelise 
tulumaksu propageerijad pole seda eelnõu seni esitanud.

Argument, et kunagi, aastani 1993, kehtis astmeline tu-
lumaks ja meil on kogemus olemas, ei ole asjakohane, 
sest toonases üleminekumajanduses polnud kaasaegses 
mõistes maksusüsteemi olemaski. Praegu kehtiva ühe-
taolise tulumaksu seaduse teksti maksuastmete meele-
valdse istutamise tulemuseks oleks maksumonstrum, 

mida praktikas rakendada pole võimalik.

Kuna astmelise tulumaksu seadust pole senini esi-
tatud, siis pole näiteks teada, kuidas ja millise määraga 
peetakse tulumaksu jooksvalt kinni palgatulult, kuidas 

Tekst: Aivar Sõerd, 
Riigikogu rahandus-
komisjoni liige

Eelnõu esitajatel pole reeglina õrna 
aimugi, kuidas astmelist tulumak-
susüsteemi praktikas rakendada.

maksustatakse astmelise tulumaksu tingimustes dividende ja 
kuidas mitteresidente. Kui ka praeguse maksusüsteemi olukor-
ras on probleemiks, et palka makstakse välja dividendidena, siis 
astmelise tulumaksu tingimustes on igal juhul suurema tulu tee-
nijatel huvi näidata kõrgema maksuastme alla kuuluvat tulu di-
videndina. Kas see on astmelise tulumaksu taotlejate eesmärk, 
pole teada, kuna eelnõu pole.

Järgmine küsimus tekib väidetava täiendava maksutulu osas. 
Täiendava tulu suurust astmelise tulumaksu rakendamisel saab 
välja arvutada alles pärast seda, kui on olemas eelnõu.

Eespool nimetatud dividendide, mitteresidentide ja maksu kin-
nipidamise küsimuste praktilise rakendamise põhimõtetest sõl-
tub väga otseselt riigi täiendavate tulude suurus. Aga arvestades 
tõsiasja, et just vasakpoolsete maksuideoloogide arusaamine 
ideaalsest maksusüsteemist sisaldab kõrgeid maksumäärasid, 
eriti rikastele, aga samas ka arvukalt erandeid ja erisusi, millega 
püütakse läbi maksusüsteemi erinevaid sotsiaalseid probleeme 
lahendada, siis ei pruugi riik lõpptulemusena täiendavat maksu-
tulu astmelise tulumaksu rakendamisest saadagi. Seda saaks hin-

nata alles pärast seda, kui on olemas eelnõu.

Eelnõu asemel loosungid

Kuna tulumaksu periood on kalendriaasta, siis saab uus süsteem 
rakenduda esimesest jaanuarist. Kuna uue süsteemi rakenda-
miseks on vaja muuta tulude deklareerimise põhimõtteid, uusi 
deklaratsioonivorme ja rakendamise kordasid, elektrooniliseks 
deklareerimiseks ka infotehnoloogilisi keskkondi ümber teha, siis 
tuleks – juhul kui uue süsteemi propageerijad soovivad tõsiselt-
võetavat arutelu – vastav eelnõu välja töötada ja esitada juba käes-
oleva aasta kevadel.

Tavaliselt esitatakse vormi täiteks mingisugune eelnõu riigieelarve 
menetlemise ajal aasta lõpus. Kuna sellise eelnõu esitajatel pole 
reeglina õrna aimugi, kuidas astmelist tulumaksusüsteemi prakti-
kas rakendada, pole rakendusaktide kavandeid ega ettekujutust 
sellest, kuidas hakkavad välja nägema näiteks deklaratsioonivor-
mid, siis on veendumus, et aasta lõpus saavad kõik need asjad 
paari kuuga lahendatud, ilmselgelt avalikkuse suurejooneline 
eksitamine.

Siinkohal tasub kahelda, kas tõsist huvi maksusüsteemi pea 
peale pööramiseks üldse ongi. Tõenäoliselt tõusetub teema üld-

sõnaliselt ja loosungina vaid valimiseelsetes debattides.

HÄSTI TÖÖTAVA 
MAKSUSÜSTEEMI 
ASEMEL MAKSU-
MONSTRUM

Foto: Teet Malsroos / Õhtuleht / Scanpix

Kuivõrd astmelise tulumaksu propageeri-

jad ei ole kas suutnud või vaevunud seni 

esitama ühtki maksuseaduse eelnõud, 

mida oleks võimalik konstruk- 

tiivses vaimus arutada, siis on 

põhjust kahelda, kas selleks 

suutlikkust või tõsist soovi

 üldse ongi.



Just ümber-
jagamine, oma-
voli ja aritmeeti-
line võrdsus 
ilmestavadki 
kõige paremini 
sotsiaal- 
demokraatiat. 
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Artikkel põhineb möödunud aasta 15. novembril Liberalismi Akadeemia 
seminaril tehtud ettekandel. Autor väljendab isiklikke vaateid. inimesed. Vaba olemine ei tähenda 

vabastust seadustest. Otse vastupidi. 
Vabaduse alustala on ratsionaalne 
kord, mis tunnistab, et kõigel on 
tagajärg. Omavoli ehk licentia on se-
evastu selline vabadus, kus suhteline 
tahe troonib mõistuse ja objektiivse 
reaalsuse üle. Seal loeb ainult het-
ketahe. Selline relativistlik omavoli 
on esoteeriline ja egoistlik. Ta loob 
endale ise reeglid, oma tõe, ega hooli 
universaalsetest normidest.

Hilisantiigiks oli Rooma impeeriu-
mis peale jäänud libertas. Vabadus 
koos vastutuse ja loogikaga kandus 
edasi Euroopa keskaega. Side an-
tiigiga katkes alles renessansiajal. 
Üldjoontes algas 13.–14. sajandil 
Euroopas kontseptuaalne pööre. 
Suhteline tahe hakkas domineerima 
mõistuse üle. Seda võimendas Prant-
suse revolutsioon. Vabadusest sai 
omavoli. Geomeetrilisest võrdsusest, 
meritokraatiast, sai aritmeetiline ehk 
lame võrdsus. Ühiskond killustus ja 
polariseerus. Selle tagajärjel muu-
tus vastuvõetavaks ihaldada teise 
inimese eraomandit, muutus legi- 

tiimseks vara ümber jagada. Ning just 
ümberjagamine, omavoli ja aritmee-
tiline võrdsus ilmestavadki kõige pare-
mini sotsiaaldemokraatiat. Kõige 
enam levis ja juurdus sotsiaalde-
mokraatlik mõtteviis just totalitaar-
sel 20. sajandil. Nii kommunismi kui 
natsionaalsotsialismi ilmestas vanku-
matu usk riiklikesse struktuuridesse, 
ideoloogiasse, plaanimajandusse ja 
tsentraliseeritusse. Aga ka läänes 
kasvasid jõudsalt maksud ja riigisek-
tor ning turu umbusaldamine.

Seetõttu julgen väita, et kriis ei ala-
nud 2008. aastal Lehman Brothersi 
pankrotiga. Selle tegelikud juured on 
sügavamal. Praegu põrkuvad samuti 
ühelt poolt klassikaline vabadus, 
roomalik vastutustundlikkus ja oma 
võimete piires elamine; ning teisalt 
taassündinud revolutsiooniline oma-
voli ja väidetav õigus teha kõike, 
nagu tagajärgi poleks.

Ümberjagamise 
poliitika

Ka tänapäeval on nii parem- kui 

pahemäärmuslased valdavalt ka-
sinusmeetmete ja kokkuhoiu vastu. 
Mõlemad on populistlikud ja lubavad 
valijatele kunstlikku kasvu – ümber 
jagades. Kui teadvustame äärmus-
laste suures ulatuses ühist ideelist 
alust ja lisaks asjaolu, et poliitilise 
võitluse tõttu on peavool neile ko-
hati lähenenud, omandab asjaolu, et 
Prantsuse presidendi valimistel anti 
iga kolmas hääl äärmuslastele, uue di-
mensiooni. Tahes-tahtmata on tõde-
mus „nüüd oleme kõik keyneslased” 
üsna täpne. Valik ei ole enam niivõrd 
klassikalise parem- ja vasakpoolsuse, 
vaid hoopis vasem- või parempool-
semate sotsiaaldemokraatide vahel. 
Nii mõnegi „parempoolsega” seo-
ses meenub Hans-Hermann Hoppe 
termin „sotsiaalnatsionalistlik”. Või 
ütlus „vormilt rahvuslik, sisult sotsia-
listlik”.

Maailma Majandusfoorumi kohtu-
mine 2009. aastal Davosis Šveitsis 
kinnitas, nagu ütles Kenneth Rogoff, 
et midagi on toimumas, kui nii maa-
ilma suurim majandus (USA) kui 
ka suurim tõusev majandus (Hiina) 

Eesti on olnud järjest de facto iseseisev sama kaua 
nagu esimesel korral. Ent kohati esineb kahtlusi 
edasi kestmise suutlikkuse kohta. Tahetakse al-
ternatiivi. Kahjuks on häälekamad sotsiaalde-
mokraatliku ehk ümberjagava ja tulevaste põlve-
de arvelt elava Eesti nõudjad.

Kõige selle lahtimõtestamisel on tähtsal kohal vabadus. Ladina keeles 
on vabadus libertas – sealt ka sõna liberalism. Tegemist on algselt indo-
euroopa sõnaga, mis tähendab inimesi või rahvast. Kohtame seda 
saksa Leute ja vene liudi näol. Vabadus, nagu tänapäeval ka de-
mokraatia, on alati olnud lai, isegi vastuoluline mõiste. Ladina keeles 
on kaks erinevat sõna: libertas ja licentia, vastavalt vabadus ja oma-
voli. Ja just voli või tahe ongi tihedalt seotud vabaduse ja vaba tahtega. 
Küsimus on selles, kas inimene käitub vastutustundlikult ja juhindub 
mõistusest või mitte.

Vastutus ja omavoli

Libertas on vabadus, milles on võtmekohal vastutustunne. Vabadus 
on omane vaid intellektuaalsele või ratsionaalsele loomusele, nagu 
19. sajandil kirjutas paavst Leo XIII. Sellega sobitubki vabaduse ja 
inimese seos indoeuroopa keeltes. Tõeliselt vabad on ratsionaalsed 

Tekst: Mikael Laidre, 
antiikajaloolane

Foto: Rain Hansen
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vaatavad ühel ajal Euroopa sotsiaal-
mudeli suunas. Sotsiaaldemokraatlik-
ke põhimõtteid juurutab aktiivselt ka 
ÜRO ja isegi OECD. Sõltumata sel- 
lest, kes on olnud võimul, on Euroopa 
jõudnud olukorda, kus 5–10-protsen-
dise maksustamise asemel – nagu see 
oli antiik- ja keskajal – maksustavad 
tänapäeva riigid inimesi kordades 
rohkem. USAs, kus on kombeks  
Euroopale sotsiaaldemokraatiat ette 
heita, ei maksa 46 protsenti ameerik-
lastest astmelise tulumaksu tõttu 
föderaalsel tasandil üldse tulumaksu. 
On ebatõenäoline, et sellisel kursil 
jätkates suudab USA ümberjagamist 
vältida. Ümberjagamise poliitikal on 
aga maailmale palju ulatuslikumad 
tagajärjed kui USA julgeolekupolii-
tilise fookuse koondumisel Vaiksele 
ookeanile.

Kasv vs kasinus 

Samas on positiivne, et kriis on vaba-
duse mõistele olnud ka puhastava 
toimega. Teravamalt on esile tul-
nud vabaduse ja omavoli vastandu-
mine, oma võimete piires ja üle oma 
võimete elamise vastuolu. Vabaduse 
mõistesse on moraalsus tagasi tule-
mas. Näeme seda Euroopa kasv vs 
kasinus debatis.

Osa arvab, et kasvu toob kvantitatiiv- 
ne leevendus ehk otsesõnu raha 
juurde trükkimine, inflatsioon, ühi-
sed võlakirjad, odavamad laenud või 
erinevad maksud. Tegelikult on nad 
ühel või teisel kujul maksutõusud. 
Mis ümberjagamise ja aritmeetilise 
võrdsuse valemist puudub, on ma-

janduskasv – seesama, mida sotsid 
nii väga ihaldavad. Nagu Margaret 
Thatcher on öelnud, on sotsialismi 
probleem see, et lõpuks saab teiste 
inimeste raha otsa. See tähendab, 
et lõpuks ei ole enam midagi ümber 
jagada. Lõputult ei saa sissetulekut 
kasvatada lihtsalt valimiskasti juures 
populiste toetades. Paljud arvavad  
siiani, et omavolitsemisega saab 
jätkata ja justkui luua oma reeglid. 
Probleem on selles, et tagajärjed ei 
sõltu tahtest või ise loodud „tõest”.

Pakutud n-ö lahendusi on varemgi 
proovitud. Need on kas läbi kuk-
kunud või praeguse kriisini viinud. 
Kasv vs kasinus debati tegelik sisu on 
sotsiaaldemokraatlik vs kestlik ma-
jandus- ja rahanduspoliitika. Kärped 
ja kasv ei ole vastuolus, nagu tõestab 
Eesti kogemus. Majandus kukkus 
enne kasinusmeetmeid ja hakkas 
kasvama siis, kui valitsus riigi kulusid 
kärpis. Nagu ütleb Arthur C. Brooks: 
„Sotsiaal- ja välisabi on ainult plaas-
ter, vabaturumajandus aga ravim.” 
Oleme seda Eestis ise kogenud. Me 
ei tahtnud jääda abisaavaks aren-
gumaaks, vaid vabaturumajanduse 
oludes majandust mitmekordistada.

Kasvav vastuseis ümberjagamisele, 
bürokraatiale ja keskvõimule on 
seotud ka piirkondliku rahulolema-
tusega. Seda esineb riikide aga ka 
regionaalsel tasandil: Baierimaast 
Põhja-Itaaliani ning Kataloonia ja 
Flandria iseseisvusliikumisteni välja. 
Senistele tsentripetaalsetele ten-
dentsidele töötavad vastu tsentrifu-
gaalsed.

Vabaturumajandus 
soosib eetikat

Asi on eetikas. On stereotüüpne 
pidada sotsiaaldemokraatiat – ehk 
ümberjagamist – õiglaseks ning 
kapitalismi – ehk meritokraatiat – 
küüniliseks. Aga asja saab ja tasub ka 
teise pilguga vaadata. Alternatiivselt 
võib väita, et maailmas domineerinud 
sotsiaaldemokraatlik kord on oma 
eri varjundites paari sajandiga ühis-
konda eelkõige moraalselt laastanud 
ning ähvardab viia majandusliku 
krahhini. Tasub kaaluda uut, samuti 
Brooksi väidet: „Vabaturumajandus 
ei ole ainult majanduslik alternatiiv, 
vaid moraalne imperatiiv.”

Heaoluriigi filosoofia on lasta ühis-
konnal (s.t teistel) nõrgemaid ai-
data. Vastutus on delegeeritud abs-
traktsele riigile. Heaolumudel on 
ebamoraalne, sest ta tekitab pika-
ajalist sõltuvust ja õpitud abitust. Ta 
võtab teistelt. Hoopis tõeline vaba-
dus, libertas on altruistlik. Liberaal 
on liberaalne ehk helde andja. Seega 
on täiesti vale kujutada õhukese riigi 
pooldajaid verejanuliste egoistide ja 
sotsiaaldemokraate hoolivate hu-
manistidena. Õpetussõnade raama-
tus on öeldud: „Ühed jagavad oma 
vara ja saavad rikkamaks, teised võta-
vad, mis ei ole nende oma, ja kannata-
vad alati puudust.” On ebamoraalne 
õõnestada ühiskonna alustalasid: 
eraomandit ja perekonda. Seda tee-
vad aga pärimis- ja kinnisvaramaks, 
mis perioodiliselt lamedat aritmeeti-
list võrdsust loovad, karistades edu-
kust ja premeerides tegevusetust.

Sotsiaaldemokraatlik süsteem kait-
seb ennast sellega, et pretendeerib 
olema ainus moraalne kord. Ajalugu 
aga näitab, et me ei pea nõustuma 
mõttega, et on olemas eksklusiiv-
selt „(sotsiaal)demokraatlikud 
väärtused”, nende seas ümber- 
jagamine ja aritmeetiline 
võrdsus. Samas, kas sot-
siaaldemokraatia vastand ehk 
täiesti vaba turg on eetiline? 
Vabaturumajandus on eetikat 
soosiv. Ta on soodne keskkond. 
Selles mõttes on ta ka moraalne. 
Kuid ta ei taga automaatselt seda, 
et inimesed käituvad moraalselt. Kui 
subjektiivne tahe troonib mõistuse 
ja objektiivse reaalsuse üle, siis on 
oht, et vabaturumajandusest areneb 
sotsialism. Kui valemis on suhteline 
tahe, hakkab vabadus kahanema 
ning kasvab seadusetus, vastutustun-
detus, võimaldades ühel või mitmel 
teiste üle domineerida sellega, mis ei 
ole ratsionaalne ega õiglane. Sellele 
sarnaneb kogu praegune hartaliiku-
mine. Kui irratsionaalne tahe kaa-
perdab demokraatia, kujuneb sellest 
ohlokraatia. Vabaturumajandus 
toi-mib, kui selles osalejad juhindu-
vad libertas’st, mitte omavolist. Kui 
nad lähtuvad moraalsest autoritee- 
dist, mis ei ole meelevaldne ega suru 
peale oma suhtelist tahet, vaid on 
nagu kompass või kaart. Millest ei 
pea juhinduma, aga tasuks. Sest mit-
tejuhindumine viib vabaduse kahane-
mise, kui mitte lausa kaotamiseni.

Ja lõpetuseks. Kui kreeka keeles 
tähendab kriis valikut või 
pöördepunkti, võimalikku 

paranemist, peame nõustuma ka 
Hoppega, et on ekslik eeldada, et 
kriisile või majanduslikule krahhile 
järgneb ilmtingimata tõus. Lääne väl-

javaated võtab kohati hästi kokku 
Joseph de Maistre’i öeldu: 
„Rohelus viib küpsuseni; mä- 
danemine ei vii millenigi.” Kas 

ainuke võimalus on vasturevo-
lutsioon? Kindlasti mitte. See on 
äärmuslaste pärusmaa. Vajame 

debatti, mis 
hõlmab 

klassi-
kalisi 

väärtusi. 

Vajame vabaduse mõiste edasist 
puhastumist, vastutustundlikku 
libertas’t, mitte omavoli. Prantsuse 
revolutsiooniga alguse saanud sot-
siaaldemokraatlikule pöördele saab 
lõpu teha mitte vasturevolutsioon, 
vaid revolutsiooni vastand, nagu ütles 
de Maistre.
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Heaolumudel 
on ebamoraalne, 

sest ta tekitab 
pikaajalist 

sõltuvust ja 
õpitud 

abitust.
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aastate alguses vähenes Eestis sündi-

vus. Tegemist on justkui lainega, mis 

erinevatel aegadel oma mõju erine-

vates demograafilistes segmentides 

avaldab. Aastal 1998 jõudsid 1991. aas-

tal sündinud lapsed kooli. Tulemuseks 

oli veerandi võrra väiksem vastuvõtt 

esimesse klassi, mis omakorda põhjus-

tas koolivõrgu ümberkorraldamise 

(mis on algamas küll alles nüüd). 2014. 

aasta on Eesti jaoks aga veelgi suure-

ma tähendusega – siis lõpetavad need 

lapsed juba ülikooli ja sisenevad töö-

turule.

Eesti majandust ootab 2014. aastal 

tõsine väljakutse. Eriti neid majan-

duse segmente, mis eeldavad töötaja-

telt kõrghariduse olemasolu, näiteks 

meditsiiniteenused, õigusteadus või 

infotehnoloogia (IT). Ühtäkki väheneb 

ülikoolilõpetajate arv veerandi võrra, 

kusjuures tegu ei ole ühekordse jõnk-

suga. Kui mõnele valdkonnale tähen-

dab see lühiajalises perspektiivis vaid 

tööpuuduse vähendamist, siis aktu-

aalsematele erialadele on see pigem 

eksistentsi küsimus.

Hea näide on IT-sektor. Tööpuudust 

seal ei ole, tööjõupuudus on päris 

suur. Praegu töötab ITs 20 000 ini- 

mest ja kohe oleks tööd pakkuda veel 

viiele tuhandele. Kui IT-töötajate palk 

on kaks korda Eesti keskmisest suu-

rem, siis ühe sektoris töötava inimese 

loodud lisandväärtus ületab Eesti kesk-

mist neli korda.

Eesti Infotehnoloogia ja Telekom-

munikatsiooni Liidu visioon aastaks 

2020 eeldab, et selleks ajaks on IT-

valdkonnas 50 000 töötajat. Protsen-

tuaalselt oleks see võrreldav praeguse 

Soomega. Paraku ei kõla see eriti rea- 

listlikult – Eesti ülikoolidest jõuab 

IT-sektorisse vaid 500 inimest aas-

tas. Enda inimressurssidega me hak-

kama ei saa, kas lahenduseks oleks 

võõrtööjõud?

Võõrtööjõu import
Esmapilgul tundub, et kui Eestisse 

saabuvad programmeerijad näiteks 

Venemaalt või Indiast, siis kaotavad 

kohalikud kaadrid parimal juhul suure 

osa oma palgast ja halvimal juhul töö. 

IT-sektoris kehtib hetkel aga hoopis 

vastupidine reegel – mida rohkem 

inimesi on tööjõuturul, seda rohkem 

töökohti tekib. Täitmata töökohad IT-

sektoris maksavad meie riigile küm-

neid miljoneid eurosid aastas.

Praeguse regulatsiooniga on 

võõrtööjõu toomine nn kolmanda- 

test riikidest üsna problemaatiline. Kui 

palganõue (välismaalt tulnud inimene 

peab saama vähemalt 1,24 Eesti kesk-

mist palka) ei ole IT-sektoris probleem, 

siis võõrtööjõuga seotud paberima-

jandus... selle jaoks on suurtes IT-fir-

mades olemas eraldi inimesed, kuid ka 

nemad ei saa tihti oma tööga hakkama.

Kui mõni firma leiab endale tehnilise 

juhi näiteks Lõuna-Koreast, siis on 

temaga kokkuleppe saavutamine vaid 

pool võitu. Ülejäänud pool sõltub meie 

riigiasutustest. Alustuseks tuleb aval-

dada töökuulutus ajalehtedes ja saa-

dud CVde põhjal tõestada, et Eestist 

ei ole sobivaid kandidaate saada. Siis 

tuleb koguda korralik pakk dokumente 

(ülikooli diplomid jms) ja saata need 

Siseministeeriumi, kust vastus tuleb 

mõne kuuga. Kui inimene tuleb Ees-

tisse tööle pikemaks ajaks, siis peab ta 

taotlema elamisloa, ilma selleta saab 

ta siin töötada vaid kuus kuud.

Peab ikka väga tahtma sellist ini- 

mest Eestisse tuua. Praktika näitab, et 

tahtmine ei ole tingimata nii suur. Näi-

teks Skype ei suuda juba aastaid täita 

kümneid töökohti enda Tallinna filiaa-

lis, samas on nad enda Londoni filiaali 

jõudnud palgata sadu arendajaid. Me 

usume, et Skype’i tehakse endiselt 

Eestis, kuid see ei ole enam päris nii.

Skype’i puhul on olukord eriti tähe-

lepanuväärne. Nüüdseks on see üks 

Microsofti osakondadest ja võiks ju eel-

dada, et kui näiteks Microsofti töötaja 

Singapurist tahab Eesti Skype’is kätt 

proovida, siis Eestis teda oodatakse – 

mis võiks lihtsam olla, kui sama firma 

sees töökohta vahetada? Kuid ei, mis 

siis, et tegu on sama firmaga – ei min-

geid erandeid, ikka peab sama kada-

lipu läbima. Kuulutus kohalikus ajale-

hes, läbirääkimised ministeeriumiga...

Microsoftil lihtsalt juhtus nii, et Skype’i 

ostuga sattus nende kätte ka Eesti aren-

duskeskus. Kuid kas keegi usub, et 

meie praegust migratsioonipoliitikat 

arvestades võiks näiteks Google va-

batahtlikult Eestisse arenduskeskuse 

luua? Või teine küsimus: mitu aastat 

veel hoiab pragmaatiline Microsoft 

Eesti Skype’i alles?

Aeg otsustada
Praegu me ei vali, keda tahame „maale 

tuua”, vaid üritame iga hinna eest mig-

ratsiooni vältida. Ajaloolist konteksti 

arvestades on see olnud arusaadav ja 

ehk isegi õige lähenemine, kuid nüüd 

on aeg vastata lihtsale küsimusele: 

kes ja miks elab Eestis näiteks 2030. 

aastal?

Iga-aastane migratsiooni kvoot saab 

üldjuhul siiski täis ja keegi siia ikka 

tuleb, kuid mitte näiteks program-

meerijad ja isegi mitte välismaalt Ees-

tisse õppima tulnud tudengid, kes 

lõpetavad siin ülikooli. Kuna Eesti 

elamisloa saamiseks peavad need 

tudengid alustuseks Eestist lahkuma, 

kohe kui viimane õppeaasta läbi saab.

Meil puudub teadlik migratsioonipolii-

tika ja ilma selleta ei suuda me pikas 

perspektiivis teiste Euroopa Liidu riiki-

dega konkurentsis püsida. Reformiera-

konna fraktsioonis Riigikogus alustab 

veebruaris tööd migratsioonipoliitika 

töögrupp ja ma loodan, et selle töö 

tulemusel sünnivad uued seaduse eel-

nõud veel selle koosseisu ajal.

Eesti püüab 
praegu sisserän-
net vältida, kuid 

ilma teadliku 
migratsiooni-
poliitikata ei 

suuda me pikas 
perspektiivis 

teiste Euroopa 
Liidu riikidega 

konkurentsis 
püsida, kirjutab 

Andrei Koro-
beinik.

Tekst: Andrei Korobeinik, 
Riigikogu liige

Reformikiri - talv 2013

Foto: Paul Sakuma / AP Photo / Scanpix



Kreeka 2014. aastani kestva teise finantsabi programmi kogumaht on 164,5 miljardit eurot. Euroopa Finantsstabiilsuse 
Fond (EFSF) on Kreekale välja maksnud 2012. aasta oktoobri seisuga 73,9 miljardit eurot. Arvestades, et Eesti osaleb 
EFSFi kohustuste garanteerimises 0,2748 protsendi ulatuses, siis on Eesti arvestuslik osalus Kreeka finantsabis 203,7 
miljonit eurot.

Esimest korda pöördus Kreeka ELi liikmesriikide ja IMFi poole abipalvega aprillis 2010. Euroopa Komisjoni, Euroopa Kesk-
panga ja Rahvusvahelise Valuutafondi ehk Troika ning Kreeka ametivõimude koostöös koostati abiprogramm.

Novembris 2012 jõudis Troika lõpule Kreeka laenuprogrammi esimese vahehindamisega. Selle tulemusel lepiti Kreekaga 
kokku uuendatud vastastikuse mõistmise memorandum, sealhulgas väljamakse-eelsed tegevused. Troika hinnangul olid 
möödunud aasta novembri lõpus täidetud kõik abi saamiseks tingimuslikult nõutud 72 eeltegevust. 

Euroopa majandus- ja heaolukriisi sümboliks kujunenud Kreeka on paljude jaoks olnud 
lootusetus seisus riik, mille lõplikku pankrotistumist peeti veel pool aastat tagasi pigem 
faktiks kui prognoosiks. Tõepoolest, kui võrrelda Kreeka riigieelarvet või makromajandus-
likke näitajaid kas või Eestiga, on rõõmustamiseks vähe argumente. Ometi on Kreekas 
märke, mis annavad lootust, et kohaliku valitsuse ja Euroopa Liidu koostöös võib tunneli 
lõpus juba valguse süüdata.

Kreeka on programmi raames läbi teinud märkimisväärse majandusliku ja fiskaalse kohandumise, jätkub ka eelarve 
konsolideerimine.

Allikas: Euroopa Komisjon, * prognoos

Euroopa Euroopa44 45

Tekst: Arto Aas, 
Riigikogu Euroopa 
Liidu asjade komisjoni 
esimees

Kreeka majanduse põhinäitajad
2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*

SKP reaalkasv (vea) -7,1 -6,0 -4,2 0,6 2,9 3,7
THI (vea) 3,1 1,1 -0,8 -0,4 0,6 1,1
Töötuse määr (%, 16–64-aastaste seas) 16,5 22,4 22,8 21,0 19,4 16,7
Jooksevkonto tasakaal (% SKPst) -11,7 -8,3 -6,3 -5,2 -3,4 -2,1
Reaalpalga muutus töötaja kohta (vea) -2,4 -8,7 -5,3 -0,4 -1,0 1,0
Valitsussektori tulud (% SKPst) 42,3 43,6 43,4 43,7 43,1 42,9
Valitsussektori kulud (% SKPst) 51,7 50,5 48,8 48,3 47,9 46,8
Üldtasakaal (% SKPst) v -6,9 -5,4 -4,5 -3,4 -2,0
Primaarne eelarvepositsioon (% SKPst) -2,3 -1,5 0,0 1,5 3,0 4,5
Valitsussektori võlg (% SKPst) 170,6 176,7 172,5 141,4 166,2 157,3

Kreeka üllatab jälle.
Kas seekord 
positiivselt?

Kreeka pensionireform 
eeskujuks ka teistele
Valitsemissektori eelarve defitsiiti on 
vähendatud kolme aastaga 15,6 
protsendilt 6,9 protsendile (2012. 
aasta prognoos). Arvestades tõsist 
majanduslangust on Kreeka tehtud 
fiskaalne jõupingutus olnud märki-
misväärne (Kreeka majandus on ka-
hanenud viis aastat järjest). Lisaks 
kärpe- ja tulumeetmetele on sellele 
kaasa aidanud kulutuste seire- ja eel-
arvekontrolli protseduurid, mis edas-
pidi veelgi täienevad.

Kohandumine on toimunud ka 
erasektoris. Kreeka Keskpanga prog-
noosi kohaselt saavutatakse aja-
vahemikus 2012–2014 erasektoris 
vähemalt 15-protsendine nominaalne 
tööjõu ühiku kulude vähenemine.

Riigi tervishoiusektori kulutusi vähen-
dati 2012. aastal ühe miljardi euro 
võrra (25 protsenti) ja kahe järgmise 
aasta jooksul on oodata edasist ku-
lutuste vähendamist rohkem kui 800 
miljoni euro ulatuses, kasutades 
(pettustevastaseid jm) meetmeid, et 
vähendada üleliigsete retseptide väl-
jakirjutamist ja retseptiravimite hindu. 
Kreekas on kasutusele võetud ravi-
miretseptide elektrooniline süsteem, 
mis on väidetavalt üks kõige kaas-
aegsemaid Euroopas. Uus süsteem 
võimaldab kokku hoida ligikaudu 30 
miljonit eurot kuus.

2010. aasta pensionisüsteemireformi 
käigus vähendati pensioni asen-
dusmäära, viidi sisse põhipension, 
tõsteti kohustuslikku pensioniiga 65. 
eluaastani ja seoti pensioniiga väl-
jateenitud aastate tasudega. Sellele 
järgnes täiendav pensionisüsteemi re-
form ja edasine pensioniea tõstmine 
67. aastale alates 2013. aasta al-
gusest. Pensionikindlustuse maksed 
seotakse rangelt sissemaksetega, et 
vältida tulevikus puudujääki pensioni-
süsteemis. Seda kõike on palju roh-

kem, kui enamik vananevaid Euroopa 
riike on suutnud ette võtta.

Finantssektor on hakkama saanud 
väga keerulises olukorras: väga palju 
on laenuvõlgnikke, raskusi on võimen-
danud majanduslikest ja poliitilistest 
riskidest ajendanud hoiuste väljavool. 
Abiprogrammi rahastamise toel on 
suudetud finantssektori maksevõime 
ja likviidsus säilitada.

Maksukoormuse võrd-
sem jagamine
Ellu viimisel on veel mitmed struktuur- 
sed muudatused. Laiahaardelise  
tulumaksureformi eesmärk on maksu-
baasi laiendada ja seeläbi maksu-
koormust võrdsemalt jagada.

Maksureformi olu-
lisemad elemendid 
on järgmised:

•   füüsiliste isikute tulumaksu liht-

sustatakse, vähendades kaheksat 

maksumäära vahemikku kolmele 

ja parandades maksude mahaar-

vamiste süsteemi,

•   kaotatakse valikulised maksude 

mahaarvamise võimalused,

•   lastega seotud maksusoodus-

tused muudetakse vajaduspõhisteks,

•   struktureeritud ettevõtte 

tulumaksurežiim, kus ettevõtte 

tulumaksumääraks on 26 protsenti ja 

jaotatud dividende maksustatakse 10 

protsendiga,

•   kaotatakse ära erimaksurežiimid.

Valitsus on võtnud kohustuse hoiduda 
tulevikus maksuamnestiatest, mida 
Kreekas on varem sageli antud ja mille 
tõttu on maksumoraal murenenud ja 
maksustamise vältimine suurenenud. 
Lisaks jätkatakse erastamisprogram-
miga, reformitakse maksuadminist- 
ratsiooni ja riigi finantsjuhtimist.

Poliitikute ja ametnike tööpõld 
Ateenas on mõistagi väga pikk ja lai. 
Tööpuudus on jätkuvalt väga kõrge. 
Maailmapanga 2011. aasta „Ease of 
Doing Business” edetabelis paikneb 
Kreeka 183 riigi hulgas alles 101. ko-
hal (Eesti oli 18.). Alles siis, kui riigis 
luuakse soodsad tingimused ettevõt-
luseks, võib oodata ka investeerin-
guid, maksutulusid, töökohti ja jõu-
kuse kasvu.

Kokkuvõttes on lootust arvata, et 
kreeklased tegutsevad õiges suunas. 
Poliitilisel eliidil peab jätkuma julgust, 
aga ka rahval mõistmist, et läbi viia 
vajalikud reformid. Kui publik väsib või 
ei mõista struktuursete muudatuste 
vajadust, pääsevad võimule popu-
listlikud jõud ja siis ei päästa Kreeka 
tulevikku ka kõige vägevamad Olüm-
pose jumalad.

Kreekas on 
kasutusele 
võetud ravimi-
retseptide 
elektrooniline 
süsteem, mis 
on väidetavalt 
üks kõige kaas- 
aegsemaid 
Euroopas.
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PISA uuringute järgi näib Eesti kooli 

kvaliteet hea olevat. Ometi näitab see 

sama PISA, et eeskujuks peetavale 

Soomele jääme alla meie õpilaste sotsi-

aalsete oskuste ning loovuse poolest. 

Need on kompetentsid, mida tuleviku 

ühiskond üha enam vajab.

Alaharitute hulgas 
domineerivad 
mehed

Eestis on alaharitute ühiskonnakiht tõ-

sine probleem. Need inimesed ei jõua 

põhiharidusest kaugemale (või on ka 

see omandamata) ega ole saanud eri-

alast ettevalmistust, et tööturul hak-

kama saada. Ja nüüd tähelepanu – ala-

haritute hulgas domineerivad mehed! 

Meeste-naiste hariduslik ebavõrdsus 

tipneb kogu maailmas unikaalse olu-

korraga: saja kõrgharitud mehe kohta 

on meil 250 sama haridustasemega 

naist.

Meeste alaharitus on tõsine probleem 

ja selle juured on paljuski üldhari-

duskoolis. Kool ei toeta ega tunnusta 

piisavalt õpilase individuaalsust, 

loovust ja sotsiaalseid oskusi. Osa 

haridusprobleeme on seotud õp-

pekavadega, osa õpetajate ja õpe-

tamise kvaliteediga, tugispetsialistide 

puudumise või ebaühtlase tööga, osa 

kodude olukorraga. Paraku kogeme ka 

seda, et hea haridus ei ole kõigile las-

tele kättesaadav seepärast, et koolide 

tase on ebaühtlane.

Avaldan toetust minister Jaak 

Aaviksoole, kelle juhtimisel on hari-

dus- ja teadusministeerium asunud 

süstemaatiliselt haridust ja kooli-

korraldust kaasajastama. See ei 

tähenda aga, et kõik haridusministri 

ideed tuleb heaks kiita. Vaja on de-

bateerida ja kujundada võimalikult 

konsensuslikud otsused.

Enamik sisulisi muudatusi on kavan-

datud põhikooli- ja gümnaasiumi-

seadusega (PGS), mille eelnõu on 

jõudnud parlamenti ning on kultuu-

rikomisjoni lähema aja peamine töö.

Haridusteemaline debatt on siiani keskendunud peamiselt rahale ja 
betoonile. Peaksime aga palju rohkem mõtlema ning rääkima hariduse 
sisust ja kvaliteedist.

Haridus Haridus46 47

Suurem rõhk
õpetajakoolitusele

Kaasajastamise keskmes on õpetaja 

institutsioon. Uus aeg seab uued 

nõudmised ka õpetajale, mis tähen-

dab senisest suuremat tähelepanu 

õpetajate koolitamisele. Siiani ei ole 

meie ülikoolid õpetajakoolitust enda 

jaoks prioriteediks pidanud. Paraku. 

Hiljutisel õpetajahariduse kui riiklikult 

olulise küsimuse arutelul Riigikogus 

võisime tõdeda, et asjad on muutu-

mas. Välja töötamisel on uued õp-

pekavad, mis panevad rohkem rõhku 

reaalsele koolipraktikale õpetajate 

ettevalmistuses ning näiteks uute 

tehnoloogiate kasutamisele õppetöös. 

Kindlasti saavad tudengeid õpetajaks 

õppima motiveerida nii riigi kui ka üli-

koolide ellukutsutavad stipendiumid.

Tartu linn on teinud väga head tööd, 

et vähendada koolist väljalangevust. 

Üheks abimeheks on kooli tugispet-

sialistid (logopeedid, psühholoogid, 

sotsiaalpedagoogid), kes tegelevad 

erivajadustega lastega. PGSi arute-

ludes saab tõsine teema olema, kui-

das tagada nende töö süsteemsus 

(alates lasteaiast) ning rahastamine.

Oluline on kvaliteet, 
mitte vorm

Nüüd ehk kõige valusama teema 

juurde – koolivõrk. Koolikorralduse 

kaasajastamise kava lähtub põhimõt-

teliselt sellest, et korralik põhikool 

peab olema võimalikult lapse kodu 

lähedal ning kvaliteetset gümnaa- 

siumiharidust peab andma maakonnas

vähemalt üks puhas gümnaasium.

Ministeerium soovitab ning motiveerib 

omavalitsusi rahaga põhikooli ja güm-

naasiumi lahutama. Ma leian, et meie 

hariduskorralduses peaks olema koht 

nii puhastele gümnaasiumitele (10.–

12. klass, pole tähtis kas nad on riigi 

või omavalitsuse pidada), integreeri-

tud koolidele, nn torukoolidele (1.–12. 

klass koos), progümnaasiumitele (7.–

9. klass), põhikoolidele (1.–6. ja 1.–9. 

klass), koos gümnaasiumiga progüm-

naasiumitele (7.–12. klass) kui ka kut-

sekoolide ja üldhariduskoolide tihe-

damaks koostööks. Normiks saab olla 

vaid pakutava koolihariduse kvaliteet, 

mitte vormiline mõttejäikus. Liiga vähe 

on praegu tähelepanu pööratud ka 

koolitranspordi ümberkorraldamisele, 

mis peab koolivõrgu korrastamisega 

koos käima.

Kokkuvõtteks: mida haritumad on 

inimesed, seda suurem on tööhõive, 

paranevad rahva tervisenäitajad, ini-

mesed on aktiivsemad ning suurem 

on ka inimestevaheline usaldus. Koo-

likorralduse targa kaasajastamisega 

on palju võita.

Tekst: Urmas Klaas, 
Riigikogu 
kultuurikomisjoni 
esimees

Kool ei toeta 
ega tunnusta 

piisavalt õpilase 
individuaalsust, 

loovust ja 
sotsiaalseid 

oskusi

URMAS KLAAS: 
KESKENDUME HARIDUSE 
KVALITEEDILE, MITTE 
BETOONILE

Reformikiri - talv 2013

Fo
to

: A
rv

o 
M

ee
ks

 / 
Va

lg
am

aa
la

ne
 / 

Sc
an

pi
x



Oled pärit Pärnust, aga nüüdseks pikaaegne 
Tartu elanik. Mis Sind siia tõi?

Pärast keskkooli suundusin Tallinna TPIsse majandust õp-
pima, aga aktiivse sportimise tõttu jäid õpingud pooleli. 
Harrastasin akadeemilist sõudmist, milles olen ka mitme-
kordne Eesti meister. Majandusõpingud õnnestus lõpetada 
Tartu Riiklikus Ülikoolis. Tartusse tulek oli seotud abiellu-
misega.

Ehk räägid oma töökogemusest.

Olen terve elu töötanud kaubandussektoris eri kohtadel. 
Kõige pikemalt juhatasin Tartu Kaubandusvalitsuse kauban-
dusosakonda, millele allusid kõik Tartu 106 poodi. 1989. 
aastal määrati mind Tartu kaubahalli ehitama ja juhtima. 
Toona oli tegu Tartu kõige esinduslikuma ja suurema poega.

Sul oli Nõukogude ajal võimalus mitu korda 
USAd külastada. Kas sealse liberaalse ühis-
konna nägemine võis mõjutada Sind Reformi-
erakonnaga liituma?

Keeruline öelda. Käisin esimest korda Ameerikas 1971. 
aastal, see oli ikka suur šokk. Kui kodus oli propaganda 
kujutanud USAd suure vaenlasena, siis oma silmaga nägin 
vastupidist: vaba turumajandus ja vaba ühiskond kaubakül-
lusega.

Millal Sa erakonnaga liitusid?

1996. aastal olid KOV valimised ja Toomas Savi kutsus mind 

erakonna nimekirjas kandideerima. Haarasin võimalusest, ja 
osutusingi valituks. Erakonnaga liitusin 1998. aastal.

Mida oled erakonna sees ette võtnud?

Alguses olin volikogu lihtliige ning hiljem ka fraktsiooni 
nõunik Reformierakonna Tartu kontoris. Sel ajal oli linna-
pea Andrus Ansip ning peale minu oli kontoris vaid Madis 
Kauts Noorteklubi juhina. Hiljem sattusin ka Seenioride Klubi 
etteotsa.

Kuidas on erakond Tartus aastate jooksul muu-
tunud?

Ikka väga. Need ei ole praegusega võrreldavad ajad, sest 
kui erakond 1997 võimule tuli, oli aeg anda linnale sobiv 
nägu. Poliitilised otsused paistsid rahvale kohe silma – ehi-
tati hooneid ja tänavaid –, sest see pärandus, mis Eesti riigi-
le jäi, oli väga kesine. Kui Reformierakond 1996. aastal vo-
likokku pääses, puudus isegi koht, kus koosolekuid pidada. 
Pidasime oma arutelud fraktsiooni tolleaegse juhi Neinar Seli 
tööruumides.

Kuidas Sa Seenioride Klubi vedama sattusid?

Helistasin Tartu liikmeid läbi, et liikmemaksu koguda, ja 
selgus, et neil pole erakonna tegevuse kohta infot. Võtsin 
enda mõõdupuu järgi ja otsustasin, et tegelen seenioridega. 
Alustasin sellega vist 2003. aastal. Hakkasime üritusi 
ning väljasõite organiseerima. Me ei tegelenud ainult meele-
lahutuse, vaid ka poliitikaga. Aktiivsete osavõtjate arv aina 
suurenes. Kuna jutt meie tegutsemisest levis ka linna peal, 

Reformikiri tutvustab Tartu Seenioride Klubi juhti Marvi Kibet, kellele erakonna esimees Andrus 
Ansip 15. detsembril aastalõpuballil pikaajalise panuse eest erakonna arengusse Kuldorava 
andis.
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siis tuli erakonda palju uusi eakaid inimesi.

Milliseid suuri väljakutseid Sa Reformiera-
konna ees näed?

Reformierakond on õigel teel, tuleb jätkata maksu-
koormuse alandamisega. Lisaks võiks erakond mui-
dugi oma tegemisi kodanikele rohkem tutvustada 
– ega need parteipoliitika vastased hästi aru saa, 
millega siin tegelikult tegeletakse.

Milline võimalus on rünnakute alla sattu-
nud Reformierakonnal valimistel hea tu-
lemus teha?

Inimene, kes ise inimestega suhtleb, saab prob-
leemist üle. Ajakirjanduse negatiivne mõju on küll 
suur, aga selle vastu saab lihtkodanikega suheldes. 
Rahvaga suhtlemine ei tähenda koosolekul aja ära 
veetmist, vaid seda, et selgitame, mida see parem-
poolsus ikkagi tähendab ja ühiskonnale toob.

Erakond tunnustas Sind eelmise aasta lõ-
pus Kuldoravaga. Kas see tuli üllatusena?

Väga suure üllatusena. Olen praegugi seda meelt, 
et mina ei olnud õige inimene seda saama. Ma pole 
selle heaks peale oma igapäevase töö midagi erilist 
teinud.

Kas oled ka lähitulevikuks mingeid 
eesmärke seadnud?

Tahaks võimalusi arvestades reisida, näiteks pole 
veel Pariisi jõudnud. Lisaks tahaks nendel KOV va-
limistel kandideerijaid nõu ja jõuga aidata. Ilmselt 
jäävad need minu jaoks viimasteks valimisteks. Ehk 
kandideerin üle mõne aja veel isegi ja proovin vo-
likokku saada.

Kas oskad oma töö- ja poliitikakogemuse 
põhjal kirjeldada isikuomadusi, mida oled 
edukatel inimestel täheldanud?

Kui juhi käest midagi küsitakse, siis ei vasta ta ku-
nagi „ei tea”. Tuleb teada või siis end kiirelt kurssi 
viia! Samuti on heale juhile inimesed, kellega koos ta 
töötab, olulisemad kui ta ise endale. Tuleb suhelda 
ja oma meeskonda kuulata ning võimalusel nende 
soovidele vastu tulla.

Evert Rööpson, Tartu Noorteklubi juht:
Olen Marviga Reformierakonna Tartu kontoris külg külje kõrval 
töötanud pea kaks aastat. Ta on kahtlemata väga tark, töökas, 
karismaatiline, suure empaatiavõime ja heade juhiomadustega 
inimene. Selle kõige juures jääb ta ise ütlemata tagasihoidlikuks. 
Lisaks ametialastele kohustustele jagab Marvi õpetust ja tunneb 
vastutust oma nooremate kolleegide tervise eest. Vajadusel on ta 
meile nii psühholoogi, suhtenõustaja kui ka lausa vanaema eest. 
Nii töökaaslase kui sõbrana on Marvilt palju õppida.

Küsis: Martin Bek,
Tartu linna arendusjuht

MARVI KIBE: 
NEGATIIVSUSE VASTU SAAB 
INIMESTEGA SUHELDES
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V 
õiks ju arvata, et riigi 
osaluspoliitika korrasta-
mine puudutab ainult neid 
ettevõtteid, kuid tegeli-

kult on sel laiem mõju. Esiteks peaks 
pärast osaluspoliitika defineerimist 
selguma, kas riik peaks üldse kõigi  
nende ettevõtete omanik olema või 
võiks osa ettevõtteid või nende osad 
müüa erakätesse.

Ajaloost ja teiste riikide praktikast on 
teada, et riigile kuuluvad ettevõtted 
on reeglina raha raiskavad ja eba-
efektiivsed. Kuivõrd sellised ettevõt-
ted võivad raskuste tekkides käe riigi 
põhjatusse rahakotti ajada, siis ei 
ole sageli põhjust end kokku võtta ja 
paremini majandada. Riigi rahakott 
on aga teatavasti meie kõigi raha ja 
seda tuleks kasutada parimal võima-
likul moel. Norra ja Soome näitel võib 
öelda, et riigi osaluspoliitika korda 
tegemine võib tähendada sisuliselt 
maas lebava raha üles noppimist.

Teiseks aitaks osaluspoliitika paremini 
määratleda riigi eesmärke ettevõtete 
omandis hoidmisel. Kui eesmärgid 
on selged, saab ka konkreetsed vers-

tapostid seada, mida nii ettevõtte 
juhtkond, nõukogu, audiitorid kui ka 
omanik jälgida saavad. Seatud sihti-
dest lähtuvalt tuleb komplekteerida 
ka juhtkond ja nõukogu. Näiteks, kui 
riik on mingi ettevõtte jätnud enda 
omandisse julgeoleku kaalutlustel, 
siis peaks ettevõtte nõukogus olema 
inimesed, kes oskavad ettevõtte spet-
siifikat arvestades otsuste tegemisel 
seatud sihti silmas pidada ja juhatust 
vastavalt kontrollida, samas mitte ära 
unustades, et tegu on äriühinguga.

Kolmandaks, ja mitte vähem 
tähtsaks, pean osaluspolii-
tika korrastamisel asjaolu, et 
ka riigile kuuluvad ettevõt-
ted tegutseksid ettevõtlu-
ses ausalt konkureerides ja 
mitte tugevama õigust ka-
sutades. On oluline turguta-
da Eesti inimeste ettevõtlus-
vaimu ja igati õhutada neid 
ettevõtlusega alustama. Riigile 
kuuluvatel äriühingutel on aga  
tihti väga tugev turgu valitsev seisund 
ja nendega konkureerima asuda on 
raske. Seega tuleb Eesti ettevõtjatele 
tagada see, et riigile kuuluvad ette-

võtted ei rebi neilt iga hinna eest tööd 
käest ära, vaid konkureerivad ausatel 
turutingimustel.

Riigile kuuluvate ettevõtete korrasta-
mine aitab kasvatada kogu riigi majan-
duse konkurentsivõimet. See aitab 
aga omakorda kaasa inimeste heaolu 
paranemisele, mis, tsiteerides Marcus 
Tullius Cicerot, on ülim seadus.
 

IGOR 
GRÄZIN
2012. aastal valiti erakonna 
liberaalseks südametun-
nistuseks riigikogulane 
Igor Gräzin, kes on ühtlasi 
Reformierakonna asutajaliige. 
Aukirjal seisid järgmised 
read: „Sinus on mõttetera-
vust, sisu ja väärikust. Sina 
lehvitad punast rätti ja lased 
häiresireenil kõlada, kui 
näed sotsialismi lähenemas. 
Sina oled meie liberaalne 
südametunnistus.” Erakonna 
tunnustus oli Igorile meeldiv 
üllatus.

„Ega ma eriti mingeid 
auhindu saanud ei ole. Olen 
alati olnud vastuvoolu liikuja, 
rumalustele osutaja ja seda 
ei kiputa auhindama,” ütleb 
mees, kes juba sügaval oku-
patsiooniajal kirjutas raamatu 
angloameerika õigusfilosoofia 
radadel, milles pani üsna 
selgelt ridade vahele kirja 
liberalismi kui maailmavaate 
kujunemisloo.

Õigusteaduse doktor Igor 
Gräzin on neljandat koosseisu 
Riigikogu liige ja järgmisel 
kevadel on tal plaanis ka kol-
mandat korda europarlamenti 
kandideerida.

ERKKI 
KELDO
Erkki on 2012. aasta parim 
noororav. Ta on teist koos-
seisu Reformierakonna 
Noortekogu juhatuse liige, 
kuhu ta valiti juba pärast 
poolt aastat reforminooreks 
olemist. Tema kohusetunnet 
ja teravat mõistust hinnatakse 
kõrgelt nii noortekogus kui ka 
erakonnas.

Erkki on pärit Põltsamaalt. 
Pärast gümnaasiumi lõppu 
seadis ta sammud Tallinna, 
kus jätkas õpinguid Tal-
linna Ülikoolis riigiteaduste 
instituudis. Poliitika valdkond 
oli tema jaoks loogiline jätk 
ja liberaalina teadis ta kohe, 
millise noortekoguga liituda. 
Kuldorav ja muud autasud 
talle eraldi eesmärgiks ei ole, 
sest motivatsioon tegudeks 
tuleb ikka seestpoolt.

IRINA 
TALVISTE
Irina on vabade mõtete ja 
tarkade tegudega piirkon-
najuht. Just nende sõnade 
saatel pälvis ta erakonna 
jõuluballil Kuldorava au-
hinna. Irina on oma säravate 
silmade ja entusiastliku 
hoiakuga Pärnu piirkonna-
organisatsiooni tööd ja 
tegemised viinud uutesse 
kõrgustesse. Teda iseloomus-
tavad suurepäraselt sõnad 
meeskonnamängija, kohu-
setundlik, püüdlik ja sõbralik. 
Ta on erakonna naisteklubi 
NaiRe liige ja Eesti Ettevõtlike 
Naiste Assotsiatsiooni Pärnu 
klubi asutaja ja president. 
Peale paljude teiste tegemiste 
oli ta näiteks 2011. aasta Riigi- 
kogu valimistel Rein Langi 
kampaaniajuht.

Irina elu moto on: „Need, kes 
jõuavad, jõuavad palju!”

KSENJA 
RUŽEVITŠ
Ksenja pälvis Kuldorava kui 
tubli erakonna laiendaja. 
Ta on erakonna laienemis-
kampaanias hoogsalt kaasa 
löönud ja erakonda toonud 
ligi 50 liiget. Ta on pika-
ajaline reforminoor. Vaid 
14-aastasena liitus ta Kundas 
sealse reforminoorte klubiga. 
Peagi sai temast juba Kunda 
klubi esimees ja nüüdseks 
on ta kolmandat koosseisu 
Reformierakonna Noortekogu 
juhatuse liige.

Praegu õpib ta Tallinna 
Tehnikaülikoolis ehitust. Nagu 
ka ehitusvaldkond, nõuab 
Ksenja enda elus konkreet-
sust ja täpsust. Ta on küll 
pisike tüdruk, aga väga kindla 
sõnaga. Seda fakti ilmestab 
kõige paremini vast näide, 
kuidas ta ainukese õrnema 
soo esindajana on suutnud 
mehises noortekogu juhatu- 
ses oma sõna maksma 
panna. Lisaks aktiivsele 
toimetamisele noortekogus 
töötab Ksenja Liberalismi 
Akadeemia projektijuhina.

2012. aasta tublimad oravad
Peaminister Andrus Ansip tunnustas detsembris traditsioonilisel aastalõpuballil Kuldoravaga neid Reformi-
erakonna liikmeid, kelle tegevus erakonna edendamisel eriliselt silma on paistnud. Eelmisel lehel vestlesime pikemalt 
pikaajalise panuse eest Kuldorava pälvinud Marvi Kibega. Tutvustame põgusalt ka teisi 2012. aasta kuldsemaid oravaid.
Fotod: kuldorava üleandmised Lauri Laan; portree: erakogu.

KAJA KALLAS
RIIGIETTEVÕTETEST JA MAJANDUSE 
KONKURENTSIVÕIMEST

Alanud aasta üheks olulisemaks teemaks majanduskomisjonis pean riigi 
osaluspoliitika korrastamist. Miks on riik teatud ettevõtete omanik? Kas riik 
hoiab mõnd ettevõtet oma omanduses puhtalt dividendi saamise eesmär-
gil, strateegilistel kaalutlustel või osutavad need ettevõtted teenuseid, mille 
suhtes on avalik huvi?

Tekst: Kaja Kallas, 
Riigikogu majanduskomisjoni esimees
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Usud siiralt, et kahe aastakümne tagused ajad võiks kesk-

misele ja vanemale põlvkonnale meenuda veel vaid kurja 

unenäona. Aga võta näpust, ikka ja jälle ilmub ajalehtede 

kirjanurkadesse nostalgitsevaid lugusid Eesti õndsast sot-

sialistlikust minevikumajandusest, kus leib maksis 12 ja pii-

maliiter 26 kopikat, kus kanti „nii pehmet, sooja ja odavat” 

Marati pesu ning kus meie tööstuse uhkuseks oli kas või 

maailma suurim kolhoosiekskavaatorite tootja Talleks.

Kust me siis tulime?

1979. aastal kuulutas toonane ENSV Riikliku Plaanikomitee 

ametimees Bruno Tamre väliseestlaste kultuuriseminaril, 

et rahvatulult ühe elaniku kohta „võime ennast maailma 

riikide pingereas paigutada esikümne hulka, edestades 

tööstuslikult kõrgeltarenenud maid, nagu Inglismaa, Norra, 

Soome”. Kümme aastat hiljem kirjutas Läti NSV Teaduste 

Akadeemia majanduse instituudi teadur Aleksandr Fedo-

tov toonases NSV Liidu juhtivas majandusajakirjas Voprosõ 

Ekonomiki, et Läti rahvatulu arvestatuna ühe elaniku kohta 

(antud artikli kontekstis järelikult ka Eesti oma, sest too-

nase ametliku statistika järgi olid Eesti ja Läti igati võrdsed) 

moodustavat võrreldavates hindades enam kui 70 protsenti 

USA vastavast näitajast. Sama usub vahest praegugi too-

nane ENSV Ministrite Nõukogu esimees Bruno Saul, kes 

oli kümme aastat tagasi surmkindlalt veendunud, et tema 

„peaministriks oleku ajal oli sisemajanduse kogutoodang 

sama kõrge kui praegu…, et 1990. aastal oli Eesti NSV maa-

ilmas elustandardi järgi 30. kohal”.

27. märtsil ületab meie uus, s.o 20. augustil 1991 taastatud iseseisvus kestvuselt 
eelmise, s.o aastate 1918–1940 iseseisvusaja. See võiks olla põhjuseks heita pilk 
tuldud teele, vähemalt viimastele majanduskümnenditele.

Majandus Majandus52 53
Samas tühjenesid poeletid, rubla ostujõud sõltus sellest, 

kelle taskus see oli. Lõpuks tulid leivakaardid ja rohelised 

talongid kõikvõimalikele igapäevakaupadele. Tuli ka ise-

seisvus. See oli aeg (1991. aasta kolmas kvartal), kus Eesti 

keskmine kuupalk oli 763 rubla ehk Eesti Panga nn käi-

berubla noteeringu järgi umbes 25 dollarit. Juuli lõpu seisu-

ga oli Eesti Hoiupangas ühe elaniku kohta hoiuseid 49,6 

dollari väärtuses. Keskmised tarbijahinnad olid iseseisvuse 

taastamise kuul 3,6 korda kõrgemad kui aasta varem. Rubla 

ostujõud sulas kui kevadine lumi. Toonase Ülemnõukogu 

saadik Arvo Sirendi võttis eht-sirendilikult paar kuud hiljem 

hetkeseisu kokku järgmiselt: „Mõnede asjatundjate arvates 

on majanduse ja elatustaseme allakäigu tempo jõudnud 

nüüd selliseks, mis on maailma ajaloos rahuaja jaoks seni-

tundmatu. Ja see tempo kasvab, andes meie kogemusele 

erilise ajaloolise väärtuse ning võiks olla hoiatavaks õppe-

tunniks kogu inimkonnale. Nüüd räägitakse meilgi avalikult, 

et vähem kui kahe aastaga oleme [Edgar Savisaare poolt] 

juhitud olukorda, kus vähemalt kolmandik elanikkonnast 

hoiab hinge sees tänu vaeste abirahale, mida riik annab 

kompensatsioonide, dotatsioonide, toetuste, supiköögi jms 

kujul. Me olevat muutunud kerjusrahvaks, kes ühekaupa ja 

hulgi sirutab almuse saamiseks käe välismaa poole. Meil on 

mööblitüki, mantli, pesumasina, külmiku vms ost parimas 

tööeas inimeselegi aastaostuks, kui on õnnestunud kõhu 

kõrvalt kokku hoida.”

Sovetlik majandus polnud punast 
krossigi väärt

Mõnes mõttes oli tal õiguski, sest sotsialismi kokkuva-

risemine ja majanduse avanemine tõid päevavalgele kogu 

tõe: defitsiidi, fondide ja limiitide lummas „õitsenud” sovet-

lik majandus polnud punast krossigi väärt. See oli üleüle-

eilne tööstus, mille toodangul polnud asja maailmaturule 

(ENSV kuulsusrikkast tööstustoodangust jõudis väljapoole 

NSV Liitu vaid 2–3 protsenti, sellestki 2/3 sotsialismi-

maadesse), see oli põllumajandus, mis oli toitunud nafta-

dollarite eest Ameerikast ostetud ja pea tasuta väljajagatud 

söödateraviljast.

1990. aastate algul äsjast sotsialismimaailma tabanud 

tootmismahtude langus osutus ootamatult suureks. Eesti 

sisemajanduse kogutoodang vähenes Euroopa Rekonst-

ruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) hinnangul aastail 

1990–1994 kokku 38 protsenti. Võrreldes teiste kunagiste 

NSV Liidu vabariikidega oli Eesti majanduslangus isegi 

väiksem, võrreldes Kesk-Euroopa postsotsialistlike riikide-

ga seevastu suurem (tabel 1). Siinkohal tuleb märkida, et 

taolistesse arvestustesse tuleb suhtuda küllaltki tinglikult 

– neis ei kajastu toodangu kvaliteedi muutus, need lähtu-

sid eeldusest, et Trabant ja Mercedes on võrdselt autod 

ning et sovetlik tühi töö oli ka töö. Et taolise languse taga 

oli tegemist „objektiivse” protsessiga, mitte aga sageli väi-

detavate juhtimisvigadega, näitab kas või kriisi kulu sünk-

roonsus kogu postsotsialistlikus maailmas, erandiks vahest 

Poola, kes sisenes siirdekriisi ja jõudis „põhja” teistest va-

rem. Hüperinflatsiooni langemist õnnestus vältida üksnes 

Tšehhoslovakkial ja Ungaril. Loomulikult võib selles „statis-

tilises” allakäigus süüdistada Laari, Savisaart, Vähit, Kallast 

või keda tahes, ainult et sel juhul peaks süüdistajatel olema 

vastus ka küsimusele: „Kuidas see juhtus, et kogu endises 

sotsialistlikus maailmas läks sama moodi ilma Laari, Savi-

saare, Vähi ja Kallaseta?”

Tõusuteel

Eesti majandus pöördus taas kasvule 1994. aasta teisel 

poolel, mõnes NSV Liidu järglasriigis nihkus see isegi 1990. 

aastate lõppu, kusjuures Ukraina majandus pöördus EBRD 

hinnangul kasvule alles 2000. aastal. Muide, Deutsche 

Banki 1990. aasta hinnangu järgi oli aga just Ukraina ma-

jandus toonastest liiduvabariikidest kõrgeima iseseisvus-

potentsiaaliga. Et isegi ülisuure raha toel polnud võimalik 

siirdekriisi vältida (küll aga kinni maksta), näitas endise 

Saksa Demokraatliku Vabariigi saatus. Vahepeal pool sajan-

dit DDRi staatuses olnud uued liidumaad andsid esimesel 

taasühinemise järgsel aastal (1991) üksnes 0,8 protsenti 

kogu Saksamaa ekspordist arenenud tööstusriikidesse, sa-

mal ajal kui seal elas viiendik taasühinenud Saksamaa rah-

vastikust. Teisalt tõusis tööpuudus seal kiiresti 30 protsendi 

piirimaile.

1992. aasta rahareform, mis lähtus talumehelikust aru-

saamast „raha paneb rattad käima”, mitte aga näiliselt 

humaansest ehk inflatsionistlikust arusaamast, et rattad 

panevad raha käima, andis Eesti krooni välisväärtusele 

stabiilsuse ja lõi usalduse krooni vastu. Krooni fikseeritud 

vahetuskurss oli majandusele omamoodi ankur, mille üm-

ber hakkas toimuma uue tasakaalu otsimine. Rahareformile 

järgnesid teised reformid, nagu majanduse üldine libe-

raliseerimine, maksureform ja erastamine, mis oli esimene 

Tekst: Kalev Kukk,
peaministri majandusnõunik
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allikas välisinvesteeringute kaasamisel Eesti majandusse 

ja ühtlasi Eesti usaldusväärsuse mõõdupuu. Koduste hin-

nangute kohaselt oli meie sisemajanduse kogutoodangu 

väärtuseks ühe elaniku kohta 1993. aastal 1155 dollarit ehk 

976 eurot – toonane Ladina-Ameerika keskmike tase.

Alates 1995. aastast võib Eesti puhul jälgida pikka ja pide-

vat majanduskasvu, esialgu pisikeseks erandiks 1999. 

aasta, kui Vene kriisist johtuvat vähenes sisemajanduse 

kogutoodang 0,3 protsenti ja eksport Venemaale 43 

protsenti. See tsükliline tõus, mida toetas liitumine Euroo-

pa Liidu ja NATOga, kestis 2008. aastani. Eesti majanduse 

aasta keskmine kasvutempo (aritmeetilise keskmisena) oli 

aastatel 1996–2007 7,3 protsenti. Samas toimusid majan-

duses ka olulised struktuursed nihked: põllumajanduse 

osatähtsus loodud lisandväärtuses on vähenenud võrreldes 

1995. aastaga viis korda ja teenindavate harude osatähtsus 

suurenenud 1,5 korda.

Toonane kasvufaas päädis mäletatavasti majanduse üle-

kuumenemisega aastatel 2006 ja 2007. Uksest ja aknast 

sissevoolava välisraha toel loodi uusi töökohti (kahjuks 

valdavalt suletud sektoris – koguhõive kasvust 49 700 ini-

mese võrra aastail 2005–2008 langes tervelt 44 700 ehi-

tuse ja kaubanduse osaks), plahvatuslikult tõusid palgad 

(kogu 2007. aasta vältel näiteks aastatagusega võrreldes 

enam kui 20 protsenti). Sedamööda suurenes sisenõudlus, 

mis küttis inflatsiooni. Tollane „mull” oli üldrahvalik tegu, 

millele aitas kaasa igaüks: laenu võtsid (peaaegu) kõik ja 

pealegi korraga, keegi ei vaielnud tootlikkust ennetava pal-

gatõusu vastu, poes nõustuti mis tahes küsitud hinnaga 

ning päästjad, õpetajad jt vahetasid oma alalise töö ajutise 

ehitaja ameti vastu.

2008. aastal lahvatanud ülemaailmne majanduskriis tõi 

meid taas maa peale. Suurim ebaõnn Eesti jaoks oli vahest 

aga see, et impordinõudluse poolelt vaadatuna olid suuri-

mateks langejateks Euroopas just meie peamised ekspor-

diturud Soome, Rootsi, Venemaa, Läti, Saksamaa ja Leedu, 

kelle osatähtsus Eesti koguekspordis oli olnud 2008. aastal 

63 protsenti.

Soomes oleme 5,7 korda rikkamad 
kui Reformierakonna sünniaastal

Kibedale langusele järgnes uus tõus. Kahe aastaga, s.o aas-

tail 2010 ja 2011 suurenes Eesti sisemajanduse kogutoodang 

kokku 11,9 protsenti, mis on suurim kasv Euroopa Liidu liik-

mesriikide seas. Sisemajanduse kogutoodang pole püsihin-

dades saavutanud küll kriisieelset taset ja tööpuudus on 

oluliselt suurem kui buumiaastatel, kuid võrdlus ülekuume-

nenud 2007. aastaga oleks sama, kui võrrelda jaanuarikuu 

palku jõulupreemiatest punnis detsembripalkadega. Samas 

on praegune keskmine nominaalpalk (2012. aastal hinnan-

guliselt 880 eurot) kõigi aegade kõrgeim. Eelmise aasta 

kolmandas kvartalis oli see näiteks 1,9 korda suurem kui 

2004. aastal samal ajal, keskmine pension on suurenenud 

seejuures 2,1 korda. Reformierakonna mätta otsast vaa-

datuna võime tõdeda, et võrreldes 1994. ehk Reformiera-

konna sünniaastaga on Eesti keskmise palga reaalväärtus 

(nominaalne kasv korrigeeritult inflatsiooniga) kasvanud 

2,3 korda kodus ja eriti ilmekana 5,7 korda Soomes. Kui 

rääkida põllumajandusest, siis võiks siinkohal piirduda vaid 

ühe näitega – piimatoodanguga lehma kohta, mis oli 2010. 

ja 2011. aastal vastavalt 7021 ja 7168 kg. Parimaks võrd-

lusbaasiks oleksid siin Eesti nõukoguliku põllumajanduse 

hiigelaastad 1988 ja 1989, mil vastavad näitajad olid 4162 

ja 4217 kg. Neil aastail „eraldas” Moskva meile 1,3 miljonit 

tonni söödateravilja.

Eesti majanduse suurim institutsionaalne edu on kahel-

damatult olnud euro kasutuselevõtt Euroopa Majandus- ja 

Rahaliidu täieõigusliku liikmena 2011. aastal.

Parima ülevaate Eesti majanduse käekäigust annab tabel 2 

ja seda kuivas võrdluses meie saatusekaaslastega.
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Tabel 1. Siirdekriisi sügavus mõnes 

postsotsialistlikus Kesk- ja Ida- 

Euroopa ning NSV Liidu järglasriigis 

(sisemajanduse kogutoodang 1994. 

aastal võrreldes 1989. aastaga EBRD 

andmeil)

1994  1998 = 100

Kesk ja Ida-Euroopa

Eesti 62

Läti 52

Leedu 53

Poola 92

Tšehhi 89

Slovakkia 80

Ungari 84

Sloveenia 86

Horvaatia 63

Rumeenia 79

Bulgaaria 75

NSV Liidu järglasriigid

Venemaa 63

Valgevene 71

Ukraina 51

Moldova ...

Gruusia 25

Armeenia 46

Aserbaidžaan 42

Kashastan 67

Usbekistan 84

Kõrgõstan 57

Turkmenistan 71

Tadžikistan 43

Tabel 2. Sisemajanduse kogutoodang 

ühe elaniku kohta mõnes postsotsial-

istlikus Kesk- ja Ida-Euroopa ning NSV 

Liidu järglasriigis (USA dollarites raha 

ostujõudu arvestavalt Rahvusvahelise 

Valuutafondi andmeil)

1995 2011

Kesk ja Ida-Euroopa

Eesti 6200 20400

Läti 5200 16800

Leedu ... 19100

Poola 7300 20200

Tšehhi 12900 27100

Slovakkia 8800 23300

Ungari 9500 19600

Sloveenia 13000 28800

Horvaatia 8500 18000

Rumeenia 5800 12500

Bulgaaria 5800 13800

NSV Liidu järglasriigid

Venemaa 6400 16700

Valgevene 3400 15000

Ukraina 3100 7200

Moldova 1300 3400

Gruusia 1400 5500

Armeenia 1200 5400

Aserbaidžaan 1700 10200

Kashastan 3700 13000

Usbekistan 1200 3300

Kõrgõstan 1000 2400

Turkmenistan 1600 7800

Tadžikistan 800 2100
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Raidma ütleb, et oli ilmselt üks esimesi 
eestlasi, kes New Yorgi kaksiktornide 
varisemise järel puhkenud Afganistani 
kriisiga vahetult kokku puutus. Umbes 
kolm nädalat pärast seda, kui ameerik-
lased olid alustanud Al-Qaeda-vastase 
sõjalise kampaaniaga, sõitis toona 
päästeameti juhi ametit pidanud Raid-
ma ÜRO eksperdina Turkmenistani Af-
ganistani piirile.

„Samal ajal toimus Afganistanis ko-
dusõda Põhjaliiga ja Talibani vahel. 
Ameeriklaste sekkumisega teravnes 
olukord veelgi. ÜRO võttis vastu ot-
suse oma humanitaareksperdid riigist 
evakueerida ja samal ajal uurida Af-
ganistani naaberriikides võimalusi, 
kuidas humanitaarabi saatmist ümber 
korraldada. Nende tööde koordineeri-
misega ma koos oma Briti kolleegiga 
kolme kuu jooksul põhiliselt tege-
lesingi,” meenutab mees.

Pärast kojutulekut jätkus Raidmal 
tööalane seos Afganistaniga sellel 
moel, et Eestist ei lülitunud rahvusva-
helisse sõjalisse operatsiooni Afganis-
tanis esimesena mitte Kaitsevägi, vaid 
Päästeamet, kes saatis sinna oma 
eridemineerijad koos pommikoertega. 
Nüüd, olles Riigikogu riigikaitsekomis-
joni esimees, on peatähelepanu all 
Eesti NATO ISAF missioonil osalemine. 
Nüüdseks on Eesti sõjaliselt osalenud 
juba aastaid kuni 170 kaitseväelasega, 
kellest põhilise osa moodustab Estcoy 
jalaväekompanii, kes teenib Lõuna-
Afganistanis Helmandi provintsis. Kuid 
samuti demineerijad, sõjaväemeedi-
kud, ohvitserid erinevate tasemete 
staapides ja alates sellest aastast ka 
erioperatsioonide üksus. Et Afganis-
tani politseistruktuure järjele aidata, 
on missioonil pidevalt ka mitu Eesti 

politseiekspertide gruppi.

Võtmeküsimus on hari-
duse ja informatsiooni 
laiem levik
Raidma peab kõige olulisemaks, et 
kummutataks müüt Afganistanist 
kui maast, kus elavad kurjad ja vere-
janulised inimesed. „Kärsitu soov 
luua Afganistanis mingit Lääne ühis-
konna klooni oli algusest peale läbi-
kukkumisele määratud. Kultuurid on 
erinevad. Seal mail on kõige tähtsam 
kogukondlik ja perekondlik side ja ühis- 
konna ülesehitus. Ent afgaanid taha-
vad olla omal maal peremehed. Samas 
ei ole tegu rahvusekeskse riigiga ning 
puudub isegi ühine keel, mida kõik 
mõistaksid – keel on põhjas ja lõunas 
erinev. Riigi piirid pandi paika kolonial-
ismiajastul,” arutleb poliitik.

Vastasjõud – islamiäärmuslased – 
pakuvad lihtsaid, mustvalgeid lahen-
dusi. „Näiteks lihtsat kohtusüsteemi. 
Kui oled pätt, lüüakse kergemal juhul 
maha käsi, veidi raskemal juhul pea. 
Kes on pätt, ütlevad äärmuslaste 
juhid. Selline lihtsustatud maailma-
käsitlus leiab eriti soodsa pinnase 
keskkonnas, kus tänaseni on suureks 
probleemiks kirjaoskamatus. Just hari-
duse ja informatsiooni laiem levik on 
Afganistani perspektiivi üks võtme-
küsimusi,” usub Raidma.

Kriisi ei lahenda sõjaga
Debatt, kas lääneliitlased lahkuvad 
Afganistanist võitjate või kaotajatena, 
on parlamendikomisjoni juhi hinnan-
gul sügavalt ekslik. „Sõda saab jah 
ainult kas võita või kaotada. Klas-
sikaliselt peetakse lahkumist kaota-
miseks. Minu jaoks pole see kunagi ol-
nud sõda, vaid tõsine kriis. Kriisi ei saa 

kunagi võita või kaotada, kriisi saab 
lahendada ning selle tagajärgi lee-
vendada. Korruptsioon, narkotoorme 
kasvatamine ja töötlemine, sõltuvus 
välisabist, oma majanduse ja riikluse 
nõrkus – need on probleemid, mida 
uus Afganistan peab tulevikus iseseis-
vamalt lahendama hakkama.”

Üks NATO Afganistanist saadud õppe-
tund on mõistmine, et kriisi ei ole või-
malik lahendada vaid sõjalise sekku-
misega. „Tsiviil- ja militaarpool peavad 
algusest peale käsikäes tegutsema. 
Sama on kriisi osapoolte kaasamise-
ga. Kui soovitakse kõikehõlmavat la-
hendust, ei ole võimalik osa ühiskon-
nast kõrvale jätta. Kui kõik Al-Qaedaga 
on selge, siis näiteks Taliban on palju 
laiem mõiste, kui Lääne maailmas ja 
meedias konflikti lihtsustatud mõist-
miseks loodud ülinegatiivne kujund,” 
ütleb Raidma.

Kriis Afganistanis ei lõpe loomuli-
kult liitlasvägede lahkumisega. Iga 
endast lugupidav riik, kes Afganis-
taniga koostööd teeb, jääb kriisi lee-
vendamise kohustusega seotuks ka 
siis, kui väed on lahkunud. Riigikogu 
Afganistani-Eesti sõprusrühma esime-
hena plaanib Mati Raidma kutsuda 
Eestisse sealse parlamendi riigikait-
sekomisjoni liikmed. „Afgaanide endi 
seisukohtadele soovitaksin meil kõigil 
rohkem tähelepanu pöörata, kui arut-
letakse Afganistani tuleviku ja meie 
toetava rolli üle selles,” lausub Raid-
ma ja avaldab lõpetuseks lootust, et 
ajaloolist limonaadivabrikanti Eestis ei 
unustata, vaid uuritakse aktiivsemalt 
võimalusi panustada tuleviku majan-
dussidemetesse selle nii kauge ja 
meist erineva riigiga.

Eestis teatakse vähe fakti, et juba esimese iseseisvuse ajal oli üks Maarjamaalt pärit limonaadi-
vabrikant Afganistanis oma äri püsti pannud. Sel aastatuhandel on Eesti Afganistaniga veelgi 
tihedamalt seotud. Riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Mati Raidma jagas Reformikirjale oma 
mõtteid kauges Kesk-Aasia riigis toimuvast ja püüdis veidi ka tulevikku piiluda.
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Tekst: Peep Lillemägi
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võita või kaotada, 
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ning selle tagajärgi 

leevendada.
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Valitsuste välispoliitikast rääkivad kõned on suunatud kodumaisele kuulajale, kuid neid 
jälgitakse teraselt ka rahvusvahelisel tasandil. Kõne koostamine on üsna pikaajaline 
protsess, kus väga tähtsal kohal on struktuur ehk alateemade järjekord ja teemadele 
eraldatav ajaruum. Kindlasti on kõik kõnes välja toodud teemad riigile olulised ja välis-
ministeeriumid tegutsevad nendega igapäevaselt. Samas ei ole kahtlust, et kõne alguses 
puudutatavad teemad on riigile prioriteetsemad.

Lätis prioriteediks euro turundamine
Proovides anda piltlikumat ülevaadet Eesti välispoliitika hetke prioriteetidest ning tuua 
sisse ka väike võrdlusmoment naabritega, võtsin eesmärgiks võrrelda Eesti ja Läti valit-
suste välispoliitika ettekandeid. Eestis toimus välispoliitika arutelu Riigikogus 21. veeb-
ruaril, Lätis umbes kuu aega varem, 24. jaanuaril.
 

Välispoliitika kõne esimene teema kujundab kogu ettekande atmosfääri ja toob välja riigi 
välispoliitika peamise alustala. Läti puhul on selleks nurgakiviks arusaadavalt Euroopa 
Liit ja euro. Läti püüdlus võtta järgmisest aastast ühisraha kasutusele sillutab teed 2015. 
aastal toimuvale Euroopa Liidu eesistumisele, mis Eestil tuleb auga läbi viia 2018. aastal.

Eurole üleminekut toetab napilt kol-
mandik lõunanaabritest, mistõttu 
on täiesti arusaadav, et koguni 41 
protsenti Läti välisministri kõnest 
moodustas Euroopa Liidu ja euro 
arutelu ehk – lihtsamalt öeldes – 
euro turundamine. Urmas Paeti 
ettekandes moodustas Euroopa Liit 
koos euroga vaid 16 protsenti kogu 
ettekande sisulisest mahust, mis on 
tingitud ühelt poolt sellest, et Eestis 
on peaministril tavaks kord aastas 
Riigikogu täiskogul kõneleda valit-
suse tegevusest Euroopa Liidu polii-
tika teostamisel. Samas tuleb tunnis-
tada, et üha rohkem on levinud ka 
arusaam, et õige välispoliitika algab 
Euroopa Liidu piiride tagant.

Eesti välispoliitika
inimkeskne lähe-
nemine
Eesti on täitnud eesmärgid, mille 

Läti on endale lähimateks aastateks 
seadnud. Euro on meil juba kaks aas-
tat kasutusel olnud ning me oleme 
ka OECD liikmed. Sama saavutamise 
soovist rääkis Läti välisminister Ed-
gars Rinkēvičs Seimi kõnepuldist.

Eesti välispoliitika kõnest paistab 
silma küpse riigi välispoliitika. Meil 
ei ole enam esikohal eesmärke, mis 
aitaks meil end diplomaatilistes 
suhetes täisväärtuslike osalejatena 
tunda. Eesti riik on täiskasvanud ja 
osaleme palju suuremate otsuste 
tegemisel, kui seda meie pisikese 
riigi suurus näiliselt lubaks. Seetõttu 
vaatab valitsus juba kaugemale ja 
riigi säilitamise mured on asend-
unud inimeste õiguste- ja vabaduste 
kaitsmise ning arengukoostööga.

Kui inimõiguste ja arengukoostöö 
suur osatähtsus Eesti välispolii-
tika aastakõnes on lõunanaabrite 
ettekandega võrreldes suurim erine-

vus, siis julgeolek on kindlasti kaht 
Balti riiki ühendav faktor. Mõlema 
välisministri ettekandes on julgeolek 
prioriteetsuselt teisel kohal ning aeg-
ruumiliselt on ettekandes sellesse 
alateemasse Eestis isegi kõige roh-
kem panustatud.

Julgeoleku prioriteetsus on tingi-
tud meie geograafilisest asukohast 
ning siinjuures on huvitav jälgida, et 
suhted idanaabriga on lätlastel saa-
nud kaks korda rohkem tähelepanu 
kui Eesti välisministri kõnes, mis on 
tõenäoliselt tingitud hetkel suure-
matest murekohtadest Läti-Venemaa 
kui Eesti-Venemaa suhetes.

Kui Läti välispoliitika aastakõne oli 
tõeline eurokõne, siis Eesti välispolii-
tikas domineerib inimkeskne lähe-
nemine, kus tähtsal kohal on inimeste
vabadused ja heaolu ning seda nii 
Eestis kui ka välismaal.

Välispoliitika ettekannete struktuur
Eesti välispoliitika ettekanne Läti välispoliitika ettekanne

1. Inimõigused ja vabadused 1. Euroopa Liit
2. Julgeolek 2. Julgeolek
3. Euroopa Liit 3. USA
4. USA 4. Venemaa
5. Regionaalne koostöö 5. Idapartnerlus
6. Majandus 6. Aasia
7. Idapartnerlus 7. Majandus
8. Venemaa 8. Euro
9. Lähis-Ida, Põhja-Aafrika, Afganistan 9. Regionaalne koostöö
10. Arengukoostöö 10. Afganistan
11. Aasia 11. Kesk-Aasia
12. Eesti esindatus maailmas ja konsulaarpoliitika

 

Välispoliitika ettekannete teemade maht
Eesti välispoliitika ettekanne Läti välispoliitika ettekanne

1. Julgeolek – 19% 1. Euroopa Liit – 25%
2. Euroopa Liit – 16% 2. Euro – 16%
3. Inimõigused ja vabadused – 11% 3. Julgeolek – 14%
4. Eesti esindatus maailmas ja konsulaarpoliitika – 8% 4. Majandus – 10%
5. Regionaalne koostöö – 8% 5. Suhted Venemaaga – 10%
6. Lähis-Ida, Põhja-Aafrika, Afganistan – 8% 6. Idapartnerlus – 10%
7. Majandus – 6% 7. USA – 3%
8. Arengukoostöö – 5% 8. Aasia – 3%
9. USA – 5% 9. Kesk-Aasia – 3%
10. Idapartnerlus – 5% 10. Afganistan – 3%
11. Venemaa – 5% 11. Regionaalne koostöö – 3%
12. Aasia – 4%
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Mis on Eesti järgmised välispoliitilised eesmärgid? Kas Eesti välispoliitika põhineb 
huvidel või väärtustel? Sarnaseid küsimusi kostub välispoliitika huviliste suust 
üsna sageli. Üheks põhjalikumaks avalikuks dokumendiks, mis neile küsimustele 
vastab ja riigi välispoliitilisi sihte kajastab, on valitsuse ettekanne välispoliitikast, 
mis peetakse paljudes riikides kord aastas parlamendi täiskogu ees.

Eesti riigi 
säilitamise 
mured on 
asendunud 
inimeste 
õiguste- ja 
vabaduste 
kaitsmise 
ning arengu-
koostööga.

Eesti ja 
Läti välis-
poliitika
erinevad
rõhuase-
tused
Tekst: Priit Kallakas, 
Reformierakonna 
välissekretär
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E 
esti on nüüdseks majandusvabaduselt neljas riik Euroopas, jäädes maha 
vaid veitsist, Taanist ja Iirimaast. Globaalses edetabelis on Eesti tõusnud 
13. kohale, saavutades märkimisväärselt paremad tulemused riigi kulu-
tuste haldamise, omandiõiguste ja ärivabaduse vallas.

Kuigi see pole kõrgeim koht, mille Eesti on kunagi saavutanud – ülemaailmses 
edetabelis tõusti 2005. aastal lausa 4. kohale, on see riigi parim tulemus pärast 
indeksi metoodika ulatuslikku ümberkujundamist aastal 2007. Sel aastal laiendati 
oluliselt hinnatavaid tegureid, lisades andmeid näiteks tööturu vabaduse ja üldise 
maksukoormuse osas, et anda terviklikum hinnang igas riigis valitsevatele tingi-
mustele. Asjaolu, et Eesti ka uue süsteemi alusel praegu tabelis tõuseb, annab 
tunnistust valitsuse pühendumusest majandusvabaduse edendamisele.

2013. aasta indeks kajastab ka Eesti muljetavalda-
vat taastumist 2008.–2009. aasta majanduskrii-

sist. Eesti struktuurilised tugevused – avatud 
majandus, efektiivne äri- ja tööjõualane 

seadusandlus, hästi kapitaliseeri-
tud finantsasutused ja tugev 
õigusriik – toetasid riiki hästi 
ja poliitiline juhtkond näitas 
majandusvabaduse põhimõte-
tele truuks jäädes üles mul-
jetavaldavat meelekindlust. 
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Selle tulemusel on Eestil võrreldes teiste 
euroala majandustega tunduvalt väiksem 
riigivõlg, madalam tööpuuduse tase ja 
suurem majanduskasv. Need tegelikud 
tulemused peaks vaigistama kriitikud, 
nagu majandusteadlane Paul Krugman, 
kes ideoloogilistel kaalutlustel pidas Eesti 
pühendumust rangele fiskaalpoliitikale 
valeks lähenemiseks ja väitis ekslikult, et 
see pidurdab kasvu.

Mõistagi pole Eesti olnud ainuke riik, kes 
on üritanud oma kulud kontrolli alla saada 
ja kasvu taastada. Majandusvabadus on 
sel aastal märkimisväärselt kasvanud mit-
mes Euroopa riigis.

Üldises plaanis kasvas majandusvabadus 
eelmisel aastal Euroopas rohkem kui mis 
tahes muus regioonis. Kaheksa Euroopa 
riiki (Bulgaaria, Tšehhi, Saksamaa, Gruu-
sia, Norra, Poola, Rumeenia ja Rootsi) 
saavutasid 2013. aasta indeksis oma läbi 
aegade parima tulemuse. Võrdlusena 
võib välja tuua, et viies Euroopa riigis 
(Prantsusmaa, Kreeka, Itaalia, Portugal ja  
Ühendkuningriik) pole majandusvabaduse
tase parem, kui see oli indeksi esmakord-
sel avaldamisel aastal 1995.

Head uudised: majandus-
vabadus soodustab kasvu ja 
edendab üldist heaolu
Edetabelis tõusvate riikide jaoks on hea 
uudis, et andmed, mis koguti 2013. aasta 
majandusvabaduse indeksi jaoks, kinni-
tavad, et riigid, kus majandusvabadus on 
paremal tasemel, saavad paremini hakka-
ma oma kodanike elude edendamisega, 
võimaldades neile suurema sissetuleku, 
parema tervishoiu ja puhtama keskkonna. 
Riigid, kus on rohkem vabadust, on üht-
lasi tunduvalt edukamad vaesust vähen-
dades.

Nendele, kes ei ole edetabeli tipu lähedal, 
on uudised sama head. Uued erinevate 
aegade võrdlused näitavad, et muutused 
majandusvabaduses, olgu need kas või 
väikesed ja algtasemel, võivad majandus-
kasvule positiivset mõju avaldada. Üht-
lasi ei tasu muretseda kokkuhoiumeet-
mete võimalike negatiivsete tagajärgede 
pärast, sest indeksi kolme aasta andmed 
aastast 2008 kuni 2011 näitavad nega-
tiivset seost riigisektori kulutuste kasvu 
ja majanduskasvu määrade vahel. Teisiti 
öelduna, riigid, mis suurendasid kulutusi 
kõige enam, saavutasid kõige väiksemad 
majanduskasvu tõusud. See negatiivne 

mõju oli arenenud majanduste puhul ula-
tuslikum kui arengumaades.

USA jääb maha
Majandusvabaduse eest võitlejana on 
USA muutunud suureks pettumuseks. 
Riigi tulemus langes kuuendat aastat 
järjest, jagades seda küsitava väärtusega 
kuulsust vaid Iirimaa ja Ekvatoriaal-Gui-
neaga. USAl on tekkinud võlaprobleem, 
mis konkureerib juba euroala halvimas 
seisus riikidega, ja poliitiline juhtkond 
ei näita reformide osas suurt innukust 
üles. Riigi laienev regulatsioon pidur-
dab kasvu ja takistab efektiivset tege-
vust tervishoiu-, pangandus-, energia- ja  
keskkonnasektoris.

USA pidurdav mõju maailma majandus-
vabadusele jätkub tõenäoliselt ka tuleval 
aastal. Viimased tulemused selles riigis 
näitavad, et töötus on jälle tõusuteel ja 
majanduskasv peatunud. Maksumäärasid 
on just tõstetud ja kulude kärpimine taas 
edasi lükatud. Kui Eesti on Euroopa ma-
jandusvabaduse taassünni eesrindel, näib 
USA olevat president Barack Obama juh-
timisel teisel teel, minnes pigem Gordon 
Browni või François Hollande’i kui Angela 
Merkeli või Andrus Ansipi jälgedes.

Hiljuti avaldati 2013. aasta majandusvabaduse indeks, mis tõi Eestile häid uudi-
seid. Riik tõusis indeksi nullist sajani ulatuval skaalal 2,1 punkti võrra. See on üks 
maailma suuremaid tõuse käesoleval aastal, võimaldades Eestil kinnistada oma 
positsiooni maailma ühe juhtiva riigina majandusvabaduse edendamises.

Terry Miller on pikaajalise koge-
musega karjääridiplomaat, 
kelle kompetentsi majandus-
spetsialistina iseloomustavad 
ametikohad USA asevälis-
ministrina majandus- ja glo-
baalküsimustes ning USA 
esindajana ÜRO Majandus- ja 
Sotsiaalnõukogus. Samuti on 
ta olnud USA delegatsiooni 
juht mitmel rahvusvahelisel 
kaubanduse ja majanduse tee-
malisel tippkohtumisel.

Alates 2007. aastast vas-
tutab Terry Miller Heritage 
Foundationis Rahvusvahelise 
Kaubanduse- ja Ökonoomika-
keskuse (CITE) juhina otseselt 
iga-aastase majandusvaba-
duse indeksi koostamise eest.

Venemaa

Vaba         Mõõdukalt vaba         Piiratud
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EESTI – 
MAJANDUS-
VABADUSELT
ÜKS MAAILMA 
JUHTIVAMAID 
RIIKE Vahtkonna 

vahetus 
Euroopas – 
pikaajalised 

suundumused 
majandusvabaduses

Tekst: Terry Miller, Rahvusvahelise 
Kaubanduse- ja Ökonoomikakeskuse (CITE) juht
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K ui föderatsioon 
praegu luua, saaks 
seda kasutada  
e t t e k ä ä n d e n a  

Kreeka, Itaalia ja Hispaania eemal-
damiseks Euroopa Liidu rahanduse 
ja tähtsamate majanduspoliitiliste  
otsuste juurest ja – likvideerida nii  
nende igavene soov elada teiste 
arvelt. Sama medali teine pool oleks 
võimalus pakkuda õigustatud kahtle-
jatele, Rootsile ja Taanile, võimalust 
tulla meile lähemale.

Kuna Inglismaa ei tuleks föderatsioo-
ni mitte mingil juhul (inglased ei 
nõustu iialgi sellega, et nende monarh 
saab kellegi vasalliks), siis saaks haka-
ta Inglismaaga suhteid kujundama 
ilma britte alailma kiusamata – kord 
ei lubata neil kaubelda euroväärtpa-
beritega, kord solvab neid lausa näk-
ku ka ise kasvuprobleemides vaevleva 
Prantsusmaa president. Ajaloost fak-
tidena: NSV Liidus oli vähim õigusi 
Venemaal (polnud isegi oma Kom-
parteid!) ja USAd luues läksid surve 
alla seni kõige tugevamad – Massa-
chusetts ja Pennsylvania. Nii suudaks 
ka euroföderatsioon taltsutada Saksa-
Prantsuse egoismi.

Teine suur saavutus oleks see, et 
föderatsiooni loomine eeldab pikki 
ja põhjalikke läbirääkimisi, mida siis, 
kui me Euroopa Liitu astusime, ei ol-
nud. Parts, Ilves, Streimann, Meikar 
jt ei tegelenud Eesti huvidega Eu-
roopa Liidus, vaid vastavate „lepin-
gupeatükkide sulgemisega” (alailma 
teatati, et jälle mitu tükki kokku le-
pitud). Nüüd enam nii ei saaks – rah-
vas on targemaks saanud kas või selle 
läbi, et too EL-ile „avatud” energia-
turg vaatab meile nüüd iga kuu vastu 
elektriarvetelt, sest Eesti Euroopa 
Liidus olemise tingimused jäeti sisu-
liselt läbi rääkimata. Aga nüüd see 
võimalus tekiks.

Kolmandaks, föderatsiooni ei tekiks 
enne, kui riikide (föderatsioonis 
tegelikult aga – rahvaste) esindatus 
keskvõimus korda ei saa. Kas või nii, 
et Eesti esindus europarlamendis 
oleks praegusest viis korda suurem. 
Mis on täiesti võimalik, kui arvestada 
sellega, et võlariigid (Itaalia, Kreeka, 
Hispaania jt) jäävad föderatsioonis 
eeskätt ikkagi hääleõiguseta vaatle-
jaiks. Nad ei saaks oma hääli tagasi 
enne, kui nad võlad on ära maksnud, 
s.t mitte kunagi.

Euro pole küll hukas, aga kuna ta 
pole kaugeltki mitte see, mis ta olema 
peab, siis avaneks föderatsioonis ka 
perspektiiv luua tõeline Euroopa 
raha, mille taga on kindel tagatisvara 
(ajalooliselt parim nimi oleks euro-
taaler, või eurogulden). Sellist raha 
tahaksid reservvaluutana käibele  
isegi Inglismaa ja Rootsi ja seda ei 
saaks manipuleerida ei rahandus-
ministrid ega erakonnad.

Föderatsiooni loo-
miseks on vaja uut 
Napoleoni
Tegelikult föderatsiooni lähemal ajal 
ei tule. Selle idee esitas „meeleheitel 
koduperemees” Barroso (Euroopa 
Komisjoni esimees, endine Portugali 
kommunist). Seda enam, et praegu 
pole kogu Euroopas ainsatki insti-
tutsiooni ega kvoorumit, kel oleks 
volitus hakata seda ideed realiseeri-
ma. Föderatsiooni taga peavad olema 
rahvad, kes kõik on praeguses Eu-
roopa Liidus alaesindatud (aeg-ajalt 
käivad peaministrid mõneks tunniks 
koos ja see ongi kõik). Euroopa 
Komisjon on valitsuste määratud, 

Euroopa Liit loodi rahuprojek-
tina ja õnnestunult – ühenduses 
on viimased 67 aastat rahu valit-

senud. Möödunud aasta lõpus 
omistati Euroopa Liidule ka No-
beli rahuauhind, mis oli suureks 

tunnustuseks tehtud töö ja püsti-
tatud eesmärkide täitmise eest. 

Riikide ja rahvaste ellujäämine ei 
ole enam kõige aktuaalsem prob-

leem Euroopa otsustajate laual 
ning üha rohkem küsitakse, quo 

vadis, Euroopa Liit?

Euroopa Komisjoni esimees 
Roman Barroso tegi möödunud 

aasta septembris ettepaneku 
luua rahvusriikide föderatsioon. 

Komisjoni juhi sõnavõtt lisas 
veelgi hagusid majanduskriisi 

ajal süttinud lõõmavale Euroopa 
tuleviku diskussioonile ning seda 

nii Brüsselis kui Maarjamaal.

Euroopa Liit62

Quo vadis,    Euroopa Liit?
Euroopa Liit 63

Milline on Euroopa 
tulevik ja Eesti koht 
selles riikide liidus, selle 
üle arutavad Riigikogu 
liikmed Igor Gräzin ja 
Rait Maruste.

Reformikiri - talv 2013
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Euroopa Parlament on riikide vahel 
arvuliselt jagatud ei tea kuidas ja ega 
ta midagi otsustavat teha tohigi.

Ja isegi rahvusparlamentidel, kellest 
Eesti Riigikogu on kahtlemata üks 
demokraatlikum, ei ole voli arutleda 
oma riikide kuulumise üle mistahes 
föderatsiooni. Õigust riikide staatust 
muuta ei ole mistahes jääkeldritelgi, 

kelle abiga me Euroopa Liitu nii 
tingimusteta läksimegi.

Föderatsiooni kiire loomine vajaks 
uut Napoleoni, kes selle jõu, intel-
ligentsuse ja tarkade seadustega ära 
tegi (tõsi, pärast tema surma lagunes 
föderatsioon kohe ka ära). Teda ei 
ole ega tule – nüüdne Euroopa soo-
sib ametnikke ja raamatupidajaid, 

mitte aga õiglust, visiooni ja tegu-
sid, mis võib-olla ongi hea. See aga 
ei tähenda, et föderatsiooniga kaas-
nevate ideedega ei tuleks tegeleda. 
Need on selleks liiga head, ilusad ja 
kauges tulevikus isegi veidi arukad, 
ja neid ei tohiks jätta ärasolkimiseks 
eurohüsteerikutele ja muidu sotsia-
listidele.

M inu arvates 

C a m e r o n i 

k ü s i m u s t 

briti rah-

vale, kas in või out, Eesti jaoks ei 

eksisteeri. Seda sel lihtsal põhjusel, 

et Euroopa Liit on Eestile rahvuslike 

strateegiliste huvide kaitse küsimus 

ning selles valikut ei ole. Meie valus 

ajalooline kogemus, geopoliitiline 

reaalsus ning seni elus mõtteviis, 

mis peab Nõukogude Liidu  kokku-

kukkumist 20. sajandi suurimaks 

geopoliitiliseks katastroofiks, on tõ-

siasjad, mis peaks meile vastuse ette 

ütlema. Seega küsimust „kas” meie 

jaoks ei ole. Kuid see ei tähenda, et ei 

võiks küsida (või lausa peaks küsima) 

„kuidas” ehk millises Euroopa Liidus 

me olla tahame?

Vajame tõhusat liitu

Eesti huvides on, et EL oleks tõhus ja 
vastaks võimalikult palju kõigi sinna 
kuulujate ootustele. Tõhusa suurvõi-
muna pakuks Euroopa Liit Euroopa 
rahvastele kindlasti rohkem, kui 
võimaldaks üksikute riikide oma-
tahtsi toimiv ja lõtv kooslus. Kind-
lasti ei ole meie huvides Euroopa 

64 65
Liit, mis lämbub ja takerdub iseenda 
toimimismudeli ebatäielikkusesse, 
bürokraatiasse ja lõpututesse vaid-
lustesse.

Oma algse idee, vältida Euroopas 
sõdu ja tagada seeläbi rahuga kaas-
nev majanduslik õitseng, on EL täit-
nud. Igitaplevas Euroopas on olnud 
67 aastat rahu. Kuid uues olukorras 
ja praegustes tingimustes ühiste hu-
vide arendamise parimat mudelit 
pole leitud. Seepärast on arutelu Eu-
roopa Liidu üle, sh täna ja meil, isegi 
hiljaks jäänud.

Euroopas on seda teemat veeretatud 
aastasadu. Näiteks päriseurooplane 
Immanuel Kant kirjutas 1795. aastal 
essees „Igaveseks rahuks. Filosoo-
filine visand”, et rahvaste õigus peab 
rajanema vabade riikide föderalismil, 
ning Lev Trotski rääkis 1917. aastal 
Euroopa Liitvabariigist. Euroopa on 
alates Vestfaali rahust olnud ja on 
tänaseni rahvusriikide Euroopa. See 
on olnud pika ja piinarikka arengu 
tulemus. Arvata, et rahvad on nõus 
kergesti ja kärmesti kättevõidetust ja 
kultuuritüvedesse juurdunust loobu-
ma, on soovmõtlemine või lihtsa-
meelsus, halvemal juhul omakasuline 
poliitpropaganda.

Kolm stsenaariumi
Riigiõiguslikult on meil tegu kolme 
stsenaariumiga: 1. EL kui unitaar-
riik (üliriik), 2. EL kui föderatsioon 
ja 3. EL kui enneolematu nähtus, 
asi iseeneses, millel puudub ajaloos 

analoog ning mida mõned tavatsevad 
kutsuda nn sui generis nähtuseks. Et 
asjadest paremini aru saada, tuleb 
meeles pidada, et Euroopa Liidu 
lõid Euroopa riigid (rahvad), mitte 
vastupidi. Ehk Euroopa Liidul on nii 
palju pädevust, kui liikmesriigid talle 
andnud on. Ei kübetki rohkem. Mis 
tähendab ka seda, et Euroopa  Liidul 
puudub kompetentsi kompetents, 
elik ta ei saa ise otsustada, mida enda 
pädevusse võtta.

Uskudes liialt sinisilmselt sui gene-
ris teooriasse/arengusse, on juhtu-
nud ja juhtumas see, mida arvata oli 
– puhkevad vaidlused selle üle, mis 
moodustis see EL on. Ja nagu vaid-
lustes ikka, on igaühel oma arusaam.  
Seda enam, et puudub arusaadav 
ja töötav analoog. Juhtub ka see, 
mis on tohutu suure, hästimakstud 
bürokraatia puhul ettenähtav, isegi 
vältimatu, st iga võimu immanentseks 
eesmärgiks on oma võimu laiendada 
ja üle võtta ning keskusesse kontsent-
reeruda.

Praegu toimib EL de facto aina 
enam kui unitaarriik, kuid üliriig-
ile omasel viisil ja meetodeil. Ühest 
küljest on see vältimatu, kui silmas 
pidada tõhusust. Teisalt pole selleks 
vajalikku, loojate antud pädevust ja 
adekvaatset riigiõiguslikku tõhusat 
mudelit. Väikesed riigid tunnevad 
end suurte poolt ahistatuna ning 
kindlasti pole see Euroopa Liit enam 
see, millele rahvas 2004. aastal oma 
heakskiidu andis.

Fikseeritud pädevus
ja kahekojaline 
parlament

Kaasaegses arenenud maailmas on 
kaks suurt toimivat föderatsiooni: 
Ameerika Ühendriigid ja Saksa Liit- 
vabariik. Nende tõhususe ja edu 
alge peitub täpselt määratletud 
pädevustes ning seda järgivates 
protseduuride selguses. See, mis on 
üldistes huvides vältimatult vajalik, 
on föderaalvalitsuse käes (riigikaitse, 
välispoliitika, rahandus jmt). Kõik 
ülejäänu on osalisriikide endi otsus-
tada ja teha.

Kordan, eeldus on täpselt määrat-
letud, piiratud ning põhiseaduses 
fikseeritud pädevus ja sellekohased 
printsiibid. Ning teiseks, mis on sa-
mavõrd oluline, on sellekohane riigi 
ülesehitus. Ehk parlamendi tasemel 
alamkoda, mis on föderatsiooni kuu-
luvate inimeste esindus, ja ülemkoda, 
mis on riikide esindus, kus kõigil – nii 
suurtel kui ka väikestel – on võrdne 
esindatus ja hääl. Kui need asjad on 
paigas, siis ülejäänu tuleneb neist ja 
Euroopa Liidust võib veel asja saada.

Reformikiri - talv 2013Euroopa Liit Euroopa Liit
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Kuidas see siis toimib? 

Astub näiteks tubli töömees Ants erakonna liikmeks ja temast saab eluko-

hajärgse piirkonna liige, mis omakorda asub konkreetses maakonnas. Antsu 

e-posti aadress saab olema oma piirkonna ja maakonna e-kirja saajate nimekir-

jas, ta saab õiguse siseneda Oravavõrku. Eeldused info saamiseks on loodud, 

aga kas neid eeldusi ka kasutatakse?

Või kui küsida teistpidi – kui erakonna liikmel on (põhikirjaline) õigus saada infot, 

siis kellel on kohustus teda informeerida? Kas piirkonna või maakonna juhil, 

erakonna juhatuse või Riigikogu fraktsiooni liikmetel, ministritel või erakonna 

esimehel? Põhikirigi ütleb, et erakonna liige on kohustatud erakonna juhtor-

ganitesse valituna võtma nende tööst aktiivselt osa. Seega formaalselt on in-

formeerimise kohustus igal juhtorgani liikmel. Aga kas see ka reaalselt toimib?

Mis saab siis, kui värskelt erakonnaga liitunud Antsul on küsimus, miks ja millal 

rahandusminister Jürgen Ligi tulumaksuvaba miinimumi tõsta soovib?

Alati võib ju Antsule soovitada, et sisene Oravavõrku (see on nüüd lihtsam 

kui kunagi varem) ja püstita oma küsimus seal. Teine võimalus on tal osaleda 

piirkonna koosolekul ja nõuda aru PKO juhilt, et miks on nii ja mitte teisiti. Kui 

PKO juht on informeeritud ja oskab hästi selgitada, on kõik korras. Aga kui ei 

ole? Kui selgus jääb saamata, on pettumus kerge tekkima.

Kui Reformierakonna uutelt liik-

metelt on küsitud, miks nad era-

konnaga liituda otsustasid, siis on 

üks levinumaid vastuseid olnud, et 

soovitakse saada adekvaatset in-

fot otse allikast, ilma meedia filtrita. 

Reformierakonnal on nüüdseks 

üle 12 000 liikme. Nii suured orga- 

nisatsioonid toimivad tõrgeteta 

siis, kui on selged reeglid ja tavad, 

millega iga uus liituja arvestada 

saab, ning muidugi on oluline, et 

omavaheline infovahetus oleks  

piisav ja kõigile kättesaadav.

Tekst: Tõnis Kõiv,
Riigikogu liige

Kirjavahetus ja
sisevõrk
Äkki peaks e-kirja teel info edasta-
mist senisest rohkem olema? Kus-
juures info edastamise eesmärgil 
e-kirja saatmine ja debatt tuleks 
edaspidigi selgelt lahus hoida. Deba-
ti jaoks on Oravavõrk hea lahendus. 
Seal saab lihtsasti teemapõhist vaid-
lust algatada ja samuti on hõlbus e-
postile (või nüüd ka Facebooki) igast 
uuest postitusest teavitus tellida. 
Sama lihtne on teavitust maha võtta, 
kui arutelu liialt koormavaks osutub.

E-kirja teel infot saates tuleb aga 
kindlasti säilitada otse saatjale vasta-
mise võimalus. Saadud arvamused, 
küsimused, kriitika jmt on väga väär-
tuslik. Küll siis juba algse info saat- 
ja tagasisidet süstematiseerides ot-
sustab, kas on vaja saata täiendavat 
infot e-kirja teel või alustada/jätkata 
debatti Oravavõrgus.

Maakonna meililistidesse saab kirju 
saata vaid sama maakonna piirkon-
naorganisatsiooni liige. Kui aga näi-
teks sotsiaalminister Taavi Rõivas 
soovib osa võtta kiirabireformi-tee-
malisest debatist Järvamaa listis, siis 
vajab see eraldi otsust. Tegu on ad 
hoc-otsusega, mille langetamiseks 
kirja pandud reeglid puuduvad. 
Aga võiks olla, sest see muudaks 
erakonna tegevuse koordineerimise 
protsessi läbipaistvamaks ja arusaa-
davamaks, eelkõige just värskemate 
erakonnaga liitunute jaoks.

E-riik erakonnas

Oravavõrku ma juba mainisin. See 
on nüüd tunduvalt mugavamalt kät-
tesaadav ning kasutajate arv üha 
kasvab. Aga e-riigil on ju veel või-
malusi.

Äkki astuks sammu edasi ja püüaks 
erakonnasisest suhtlust ergutada 
Skype’i abil? Oleks ju väga tore, kui 
ühel õhtul on näiteks erakonnakaas-
laste koosolekud korraga Suure-
Jaanis, Kuressaares ja Räpinas ning 
kõik saavad Skype’i vahendusel 
kuulda-näha keskkonnaminister Keit 
Pentus-Rosimannuse arvamust uue 
jahiseaduse kohta. Ilma Skype’i ka-
sutamata saaks ta vaid ühes kohas 
korraga olla.

Selleks võiks erakond maakondade 
tarbeks soetada Skype-kontorite 
varustuse. Arvan, et kui mõni meie 
ministritest leiab ühel õhtupoolikul 
tunnikese, et kaamerasse vaadata, 
siis leiavad ka erakonnakaaslased 
ühes või kümnes Eestimaa eri pai-
gas aja, et arvutiekraani vahendusel 
küsimusi küsida ja vastuseid kuu-
lata. Võib tunduda harjumatu, aga 
tasub proovida. Kindlasti ei asenda 
Skype reaalseid kohtumisi erakonna 
liikmete vahel, jutt on ikkagi täien-
davast võimalusest.

Kirjapandut on 
lihtsam jälgida
Mida rohkem on Reformierakon-
nal liikmeid ja mida pikem on meie 
ajalugu, seda suurem on vajadus 
panna kirja reeglid ja talletada ühine 
mälu. Uued liikmed soovivad teada, 
mis on enne olnud, ja kogenumad 
teadmisi värskendada.

Reformierakonna poliitika rajaneb  
lihtsatel liberaalsetel väärtustel, nagu 
üksikisiku vabadus ise otsustada, 
ettevõtlike inimeste ja ettevõtjate kai-
tse, madalad maksud ja sallivus. Ko-
genud poliitikule ei valmista raskust 
selgitada, miks Reformierakond ei 
toeta astmelist tulumaksu või miks 
vanemahüvitise maksmise reeglid 
on kaitsmist väärt. Viskasin seda  
lõiku kirjutades minagi pilgu Reformi- 
erakonna veebilehe maailmavaate 
lõigule ning arvan, et sõnastus saaks 
olla täpsem ja korrektsem.

Mida lihtsam, täpsem ja ajakohasem 
info on erakonna kodulehel, seda 
kergem on erakonna uue liikme elu. 
Meie ise kasvatame ja levitame oma 
ühiseid teadmisi. Paneme oma mõt-
ted kirja ja jagame teistega. Seetõttu 
on iga erakonna liikme panus ooda-
tud – nii lugemisel ja tutvumisel kui 
ka uue sisu loomisel.
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Vello ja tema abikaasa Endla elavad koos vanema tütre ja tema lastega 

(8-aastane tüdruk ja 4-aastane poiss) Rõuges Suurjärve kaldal ühepere-

elamus. Lisaks on Anipail veel üks tütar ja 9-aastane lapselaps.

Anipai lastekasvatamise aega jäi ka õppimine Eesti Põllumajanduse 

Akadeemias (EPA) ning töötamine Võhandu kolhoosis ja Obinitsa ja 

Rõuge sovhoosides. Eriti just vanemat tütart aitasid tol ajal väga palju 

hoida vanavanemad. Vello sõnul pärinebki vanavanemaks olemise 

eeskuju just sellest ajast. „Minu vanaemal oli igaks elujuhtumiks vana-

sõna varnast võtta: parem aega müüa, kui osta; ära tee teistele seda, 

mida sa ei taha, et sulle tehakse; hea sõna võidab võõra väe,” toob kol-

mekordne vanaisa näiteid õpetussõnadest. Ta lisab, et on ka ise püüd-

nud neid põhimõtteid nii oma lastele kui ka lastelastele sisendada, et 

neist kasvaksid head inimesed. Kõike muud peab ta teisejärguliseks.

Palju ühiseid ettevõtmisi lastega
„Kui hea isa ja vanaisa ma olla suutnud olen, eks seda näita kunagi 

hauaküngas kalmistul – kas on rohtunud või ei,” ütleb Vello tagasihoid-

likult. Praegu püüab ta koos lastelastega olla nii palju, kui neile on ise-

seisvaks kasvamiseks vaja.

Tuues näiteid ühistest tegevustest koos lastega, nimetab Anipai igaõh-

tuseid mänge jalgpallist kabeni, ettelugemisi, talvel uisutamist ja 

suusatamist, suvel jalgrattasõitu ja ujumist, lisaks piknikke looduses. 

„Eks need kõik tuleb ka vanaisal kaasa teha. Laupäevane saun ja püha-

päevased pannkoogid on iseenesestmõistetavad, nagu paljudes Eesti 

peredes, samuti jõulukirik ja sellele järgnev kogu perega 

koosveedetud aeg. Kõik koolivaheajad olen veetnud last-

elastega,” kirjeldab aktiivne vanaisa.

Kui lapsed kooli ja lasteaeda viidud, saab Vello nokitseda 

puutööga, tehes puidust mänguasju või mänge. Oma aja 

võtab ka kodu kütmine ja korrashoid. Lisaks mainib Vello 

ära suure projekti – seitse aastat kogus ta materjali raama-

tu jaoks, mille pani kokku Enn Esko. Eelmisel aastal ilmuski 

432-leheküljeline „Taludest taludeni läbi kolhoosiaja”, kus 

on enam kui 70 inimese mälestused taludevahelisest ajast. 

Raamatu tegi väike vabatahtlike seltskond ilma kõiksuguste 

fondide abita.

Olulise ettevõtmisena tuleb ära mainida ka sel aastal juba 

kahekümnendat korda toimuv Seto Kuningriigi päev, kus 

Vello Anipai oli esimene sootska (setode jumala Peko maa-

pealne asetäitja, kes igal aastal uus valitakse). „Nüüd on 

Seto Kuningriigi päev tuntud ka väljaspool Setomaad, seda 

külastavad igal aastal tuhanded inimesed,” on traditsiooni 

kunagisel käimalükkajal hea meel.

Reformierakonnas 18 aastat
Reformierakonda sattumist põhjendab Vello sellega, et talle 

on liberaalne maailmavaade – ela ise ja lase teistel elada – 

meeldinud alates karjasepõlvest. „Ja kui Teet Helm kutsus 

Tallinna Reformierakonna üldkogule kaasa, esialgu kuula-

ma, siis sai sealsamas vaheajal erakonnaga liitumine vor-

mistatud, ja üheks soovitajaks oli Ignar Fjuk. See oli 1995. 

aastal,” kirjeldab praegune Rõuge PKO juhatuse liige oma 

18 aasta tagust erakonda tulekut.

Anipai on Rõuge valla tegevustes kaasa löönud valla loomi-

sest saadik, kas volikogu või mõne komisjoni liikmena. „Hea 

meelega annaks võimaluse volikogus kaasa lüüa noore-

matele, kes on asjaajamist noorte volikogus harjutanud või 

tahavad muude tegemiste kõrvalt Rõuge valla arengusse 

panustada. Kui aga nõu küsitakse, siis oma arvamuse ütlen 

välja hea meelega,” räägib mees.

Praegu tunneb Vello aga eelkõige rõõmu lastelastega 

tegelemisest ja aasta vanaisana on tal ka mõned plaanid, 

kuidas seda tiitlit ära kasutades tõmmata tähelepanu vana-

vanemate rollile laste kasvatamisel. „Elu jooksul kogune-

nud teadmised ja kogemused on vaja uuele põlvkonnale 

edasi anda ilma interneti vahenduseta. Vanaema üks vana-

sõnadest oli, et andja rõõm on suurem kui saajal,” võtab 

Vello kokku oma ühe põhimõtte laste kasvatamisel.

Vanavanemate Fond jagas möödunud sügisel 

kuuendat korda imelise vanaema ja vanaisa tiit-

leid. Kandidaadid valiti välja nende Eesti vana-

emade-vanaisade seast, kes ka pensionieas on 

säilitanud aktiivse eluhoiaku, kes panustavad 

palju oma lastelaste kasvamisse ja arendamisse 

või kes kasvatavad üksinda vanemateta jäänud 

lapselapsi. Imeliste vanaisade seast valiti välja 

ka aasta vanaisa 2012. Selle tiitli pälvis tubli 

vanaisa Rõugest  – Vello Anipai.

Tekst: Elleri-Kristel Kelp,
Võrumaa arendusjuht

Fotod: erakogu

„Elu jooksul 
kogunenud 

teadmised ja 
kogemused on 

vaja uuele 
põlvkonnale 
edasi anda 

ilma interneti 
vahenduseta.

Foto: Mardo Männimägi
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Pühendan selle artikli linna juhtimisele. 
Linna üldpilti käsitlen mõnes järgnevas 
kirjutises. Tekst: Valdo Randpere
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Eelkõige unistan sellest, et linna juhtides lähtutaks kõigi linnaelanike pikaajalis-

test vajadustest ja sellest, et maksumaksjate raha kasutataks linna, mitte seda 

juhtiva erakonna huvidest lähtuvalt. Toon mõned näited linnaelenike vajadus-

test, millele praegune juhtkond kas üldse mingit tähelepanu ei pööra või teeb 

seda nii väikeses mahus, et see pole jätkusuutlik.

Tallinna küttearveid saaks 
vähendada
Võtame Tallinna soojamajanduse. Lihtne võrdlus teiste linnadega näitab, et Tallin-

nas on kütte hind Tartuga võrreldes kolmandiku võrra kallim ja sama kallis kui Hel-

singis. Selle põhjuseks on ühest küljest soojakadu ja teisest investeeringute väike 

maht. Soojakadu trassides on 16 protsenti ja trasside uuendamisse investeeritak-

se minimaalselt. Praegu on Tallinna soojustrasside keskmine iga 25 aastat.

Kui investeeringute mahtu drastiliselt ei tõsteta, ei kasva ainult soojakadu, vaid 

juba lähiaastatel suureneb oluliselt magistraaltrasside lõhkemise risk. Kuna reeg-

lina toimuvad sellised avariid kõrgkütte perioodil, siis võib igaüks ette kujutada, 

mida tähendab elamute, koolide, lasteaedade jne päevadeks või nädalateks küt-

teta jäämine kõige külmemal ajal. Seda kasvavat ohtu ignoreerides on praegune 

linnavalitsus Tallinna Soojuse kasumi aasta-aastalt linnakassasse pumbanud, 

selle asemel, et see madalamatesse küttekuludesse reinvesteerida. Meil on plaan 

ja valmidus investeerida tegevustesse, mille teostumisel säästaks keskmine kor-

teriomanik küttearvetelt sadu eurosid aastas.

Kasutamata eurorahad 
teede parandamisse
Teine valdkond, mis Tallinnas krooniliselt alarahastatud on olnud, on teede kor-

rashoid. Juba praegu on olukord nii halb, et see, mida varem nimetati „kevadi-

seks teedelagunemiseks”,  saabub Tallinna jaanuaris. Veel mõned aastad ja Tal-

linn võib praeguse investeerimistempo juures kindel olla, et 

teed ja tänavad on katki aasta läbi.

TTÜ teadlased on välja arvutanud, et Tallinna teedesse tu-

leks igal aastal investeerida vähemalt seitse miljonit eurot 

(see summa peaks iga aastaga umbes viis protsenti kas-

vama). Selle rahaga saab teede praegust taset hoida, mitte 

seda parandada. Kui sooviks on teed tõepoolest korda teha, 

tuleks investeerida oluliselt rohkem. Tallinn investeerib 

teede ja tänavate jooksvasse korrashoidu keskeltläbi 3,8–4 

miljonit eurot. Seega pea poole vähem, kui oleks vaja, et 

olemasolevat mitte eriti kõrget taset säilitada.

Samas on Tallinn jätnud korduvalt kasutamata Euroopa Lii-

du tõukefondide toetuse. Ühest küljest on selle põhjuseks 

olnud administratiivne saamatus, teisest küljest investeeri-

misvõimekuse (omaosaluse näol ELi projektidesse) puudu-

mine. Nii näiteks kasutati 2009. aastal Põhjaväila (Russalka 

ristmik) ehitamise omaosaluseks eraldatud raha hoopis vet-

tinud küttepuude ja mädanenud kartulite propagandakam-

paaniaks. Reformierakond plaanib kasutada maksimaalselt 

euroraha, et välja ehitada Põhjaväil, muuta mitmetasan-

diliseks Haabersti ringtee, Kristiine ristmik ja muud olulised 

liiklussõlmed.

Lasteaia järjekorras 
1700 last

Lasteaiad on kindlasti üks valdkondi, mida praegune lin-

navalitsus on enam-vähem ignoreerinud. Täna on lasteaia-

koha järjekorras hinnanguliselt 1700 last. See ei ole nor-

maalne ja lasteaia järjekorrad tuleb kaotada. Kui muu ei 

aita, tuleb ehitada uued lasteaiad.

Tallinnal on programm „Igale lapsele lasteaiakoht” ja selle 

programmi kohaselt tulnuks aastatel 2008–2012 ehitada 13 

uut lasteaeda ning 

terviklikult

 

renoveerida 14. Tegelik tulemus on kaunis masendav, aga 

ka väga illustratiivne: ehitati-taasavati neli lasteaeda (mitte 

13) ja kapitaalremondi sai üks lasteaed (mitte 14). Samal 

ajal on oluliselt tõstetud lasteaedade kohatasu ning kühvel-

datud ohtralt raha propagandasse. Kui õige sulgeks Tallinna 

TV ja ehitaks kokkuhoitud raha arvelt igal aastal mõne või 

remondiks neli–viis lasteaeda?

Rahanduse korrashoiu 
ekspertiis ka Tallinna
Minu arusaam on, et linn peab pakkuma oma elanikele 

korralikku ja lausa igavat munitsipaalteenust: korras in-

frastruktuuri, nagu soojustrassid, teed ning tänavad, piisa-

valt lasteaiakohti heas korras lasteaedades, kodulähedast 

põhikooli ning kvaliteetset gümnaasiumi. Linnavalitsus ei 

pea kasutama maksumaksjate raha oma erakonna propa-

gandaks, riigile vastutöötamiseks ega munitsipaalse porno-

TV pidamiseks.

Võtke seda eelnevat juttu kui meie lubadust. Selle täit-

miseks ei ole vaja palju muud, kui rahanduse korrashoiu 

ekspertiisi ka Tallinnas rakendada. Oleme 

suutnud hoida riigi ra-

handuse korras, suudame 

sama teha ka Tallinnas. 

Tallinna võlakoormus 

koos PPPdega on praegu 

rohkem kui riigi lubatud 60 

protsenti ja linn laenab sel 

aastal sama palju, kui laene 

tagasi maksab. Sisuliselt on 

Tallinn laenuori ja linna in-

vesteerimisvõimekus väga 

madal. See ei ole jätkusuut-

lik ja sama võib öelda ka 

praeguse linnavalitsuse 

kohta.

Millisest
Tallinnast
ma unistan? 
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Noorte tööpuudus on Euroopas tõsine mure, mis muutus 
eriti aktuaalseks majanduskriisi tõttu. On tähtis, et ka Eestis 
ei vaadataks sellest probleemist mööda. 

Ainult haridusest ei piisa
Viimasel ajal on meedias palju juttu olnud sellest, kuidas Ees-
ti kõrgharitud noored ei saa erialast tööd. Tihti arvatakse, et 
„pehmeid” erialasid õppivad noored ei leia tulevikus raken-
dust, kuna paljudele filosoofia, politoloogia jne lõpetajatele 
ei ole tööturul piisavalt väljundeid. Samas tuleb märkida, et 
tegelikult ei olene noore tööleidmine niivõrd eriala valikust.

Statistika näitab, et ühtmoodi võib töötuks jääda nii reaal-
valdkonna kui ka „pehme” eriala lõpetanud noor. Pigem 
tuleb vaadata erialast mööda ja pöörata pilk konkreetsele 
noorele. Mida on ta teinud selleks, et tulevikus edukas olla? 
Kas ta võtab oma ülikooliaastatelt maksimumi? Haridust 
omandavalt noorelt inimeselt ei oota ühiskond veel täielik-
ku toimetulekut, kuid arvan, et see on õige aeg, et hakata 
omandama praktilisi oskusi ja suurendama oma sotsiaalset 
kapitali. Võib julgelt öelda, et suur haridusepagas ei taga ise-
enesest veel edu ning magavale kassile hiir suhu ei jookse.

Praktika õpingute 
kohustuslikuks osaks
Olen oma eriala puhul märganud tendentsi, et paljud noored 
käivadki ülikoolis ainult kraadi pärast ning neil on raske näha 
omandatu reaalset väljundit tulevikus. Kuigi sellises olukor-
ras tuleks tudengil endal eelkõige peeglisse vaadata, saaks 
siinkohal ka riik abistada.

Leian, et ülikoolide õppekavadesse tuleks juba bakalaureuse 
tasemel sisse tuua kohustuslik erialane praktika, mis annaks 
noorele vajalikku töökogemust ja aitaks tundma õppida oma 
eriala võimalikke väljundeid. Praktikategemine leevendaks 
ka olukordi, kus tööandjad ei soovi noort palgata kogemuste 
puudumise tõttu. Pealegi, tihti kutsutakse praktika läbinud ja 
end tõestanud noor samasse organisatsiooni ka tööle.

Tähtsaks teguriks on ka noore inimese reaalsustaju, sest 
pahatihti ei lähe noorte soovid reaalse tööturu olukorraga 
kokku. Kui 2011. aastal olid noored nõus täiskohaga tööle 
asuma keskmiselt 932-eurose netopalga eest, siis 2012. aas-
taks oli see vähenenud 693 eurole, mis on meie tööturu 
olukorda arvestades ikkagi liiga kõrge ootus. Teadlikkuse 
parandamiseks tuleks üldhariduskoolides ettevõtlus- ja ma-
jandusalaseid aineid õpitavaga sidestada. Selle tulemusel 
tajuksid noored ühiskonnas ja tööturul toimuvat paremini.

Teisi enda vigades süüdistada on lihtne, kuid leian, et noored 
ei ole nii saamatud, nagu neid vahel näidata soovitakse. Mind 
paneb imestama mõne noore arusaam, et riik peaks neile 
töökoha tagama. Riik ei pea soosima õpitud abituse tekki-
mist. Riik peab tagama võrdsed eeldused ja võimalused ini- 
mestele ise hakkama saada. Noortel tuleb mõista, et enda tu-
leviku heaks saab kõige rohkem ära teha igaüks ise.

Reformikiri palus kahel Noorte Akadeemia liikmel kirju-
tada südamelähedasel ühiskondlikult aktuaalsel teemal, 
et põgusalt aimu anda, kuidas üks aktiivne (reformi)noor 
mõtleb.

Reformierakonna, Liberalismi Akadeemia ja Reformierakonna Noortekogu poolt ellu kutsutud 
Noorte Akadeemia koolitusprogrammis osalevad eelmisel kevadel läbi tiheda sõela valitud 30 noort, 
kellel on huvi ja tahtmine tulevikus poliitika eesrindel toimetada. Pooleteise aasta jooksul kestva 
koolitusprogrammi eesmärgiks on anda noortele, tulevastele ühiskonnategelastele laialdased tead-
mised ühiskonnast, riigijuhtimisest ja poliitikast. Noorte Akadeemia koolitajad on laia kogemuste-
pagasiga oma valdkonna tipud Eestist ja välismaalt, poliitikast ning erasektorist.

Tekst: Erkki Keldo Tekst: Marko Vaik

Riik ei pea soosima õpitud 
abituse tekkimist

Värisev maa lõi rahvakogu

Eelmisel aastal sai kodanike usaldus poliitikute vastu tu-
gevasti raputatud. Intensiivse kriitikatormi järel meedias 
kerkisid peagi „värsked ja pahedest puhtad” kogud, mis tu-
lid uuendama „moraalsete värdjate” kaaperdatud Eesti de-
mokraatia süsteemi.

Novembriks oli valmis ka esimene vili – Harta 12. Võib öelda, 
et tegu on ideaalide kogumiga, millega võiks isegi nõustuda. 
Kirjutises mõjus aga ähvardavalt soov luua uus alternatiivne 
institutsioon, mis tegeleks probleemidega, millele ei pööra 
tähelepanu justkui ei Riigikogu, president ega ka valitsus. 
Alustati allkirjade kogumist harta toetuseks ning ligi kolme 
kuuga on kogutud 18 000 allkirja (võrdluseks, laulda lubav 
raadiohääl kogus suhtlusvõrgustikus nädalaga üle 75 000 
„meeldimise”).

Sealt edasi sekkus ka president. Osapooled kutsuti kokku 
Kadrioru lossi jääkeldrisse, lahendusena loodi rahvakogu 
ja veebikeskkond, mille kaudu saab esitada oma ideid Eesti 
poliitilise süsteemi muutmiseks. Rõõm on näha, et pelga 
sõimu asemel hakkavad inimesed oma lahendusi pakkuma. 
Esitatakse mõtteid, mida tasub ka edasi arendada, näiteks 
viia valimised valgemale ajale jms.

Spetsialistide asemel läbilõige 
ühiskonnast
Huvitavaks läheb minu arvamusel aga märtsis, kui esitatud 
ideid analüüsima hakatakse. Mis saab selle vastu olla, et ini-
meste mõtted otsustajateni jõuavad ning Eestile kasulikud 
otsused ellu viiakse? Esitatud ideid peaks analüüsima oma 
ala spetsialistid ja nemad väljakoorunud valikud avalikule 
arutelule Riigikokku edastama. Selle asemel aga kutsutakse 

üle riigi kokku läbilõige ühiskonnast ja pannakse nemad an-
tud ideid arutama.

Mina ei soovi, et minu elu juhiksid kogenematud või tihti 
isegi omakasupüüdlikud inimesed. Riigikokku kuuluvad 
inimesed on oma hääled saanud meilt ja moodustavadki 
läbilõike ühiskonnast. Kui seal esineb ebaprofessionaalsust, 
on see olnud meie enda valik. Kodanikualgatused on tervi-
tatavad, kuid uue seadusandliku institutsiooni loomine on 
riskantne tee, mida mööda minnes peame selgelt arvestama 
võimalike kaasnevate ohtudega.

Ohustame riigi alustalasid
Meie riik on loodud teatud institutsioonidele ja seadustele, 
et vältida ebastabiilsust ja tagada tasakaalukas valitsemine. 
Ühiskonna pahameel on kirjutatud süsteemi sisse ta-
sakaalustavaks jõuks. Nüüd, luues olemasoleva ja tegelikult 
toimiva süsteemi kõrvale midagi rahvakogu sarnast, ohus-
tame alustalasid, millel kogu süsteem seisab.

Projekt võib osutuda edukaks ja valitud grupp hakata sarna-
seid üritusi korraldama tihedamalt. Sellise stsenaariumi järgi 
võib ettevõtmine proovida leida võimalusi, et oma võimu 
suurendada. Ühel hetkel võime olla olukorras, kus süütust 
kodanikukaasamise aktsioonist on saanud legitiimne insti-
tutsioon.

Võimalikele väljunditele peaksime tähelepanu pöörama juba 
eos, teadmaks, millega me end seome ja kuhu me tulevikus 
jõuda võime. Kindlasti ei soovi ma halvustada rahvaalgatusi 
ja kodanikujulgust, vastupidi, ma soosin seda, kuid soovin, et 
inimesed pööraksid tähelepanu ka probleemidele, mis teatud 
sammudega võivad tulevikus kaasneda.
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Tekst: Henri Arras Alustasid oma töökäiku 1987. aastal Tallinna tööstus-
kaubastus laooperaatorina. Millisena meenutad oma 
esimest töökohta?
Tegelikult see ei olnud mu esimene töökoht, vaid töökoht, kus ma hakkasin teadlikult perele 

raha teenima. Ma olin sel ajal mitme koha peal. Tööpäev algas hommikul vara ja kui päevane 

töö oli läbi, tuli õhtul minna restorani [esinema], sest oli tarvis peret toita, lapsi kasvatada ja 

elus hakkama saada.

Kõrgelt haritud noored kirjutavad praegu ajakirjanduses, et nad ei leia tööd ja soovivad kohe 

lipsu ja valge särgiga tööd teha. Ma arvan, et see on vale lähenemine. Nii emapiimaga kui ka 

haridussüsteemi kaudu peaks tulema tegelikult see, et elus tuleb proovida erinevaid teid, et 

mõista ja aru saada, mida elu ja töötegemine tähendab. Ja kuigi seda nimetatakse karjääri 

kõige madalamaks astmeks, on see ikkagi iga karjääri juures hästi oluline aste. Minu jaoks oli 

see väga lihtne, sest ema-isa ütlesid, et meil selliseid võimalusi ei ole, ja et mingeid asju saada, 

tuli ise tööd teha.

Lao-operaatorist linnapeaks on muljetavaldav karjäär.
Minu puhul on karjäär olnud natuke teistsugune mõiste, kui seda klassikalises võtmes käsitle-

takse. Ma pole kunagi pannud ametiposti oma tegevuse eesmärgiks. Seda, et ma olen praegu 

Tartu linnapea, ei olnud üheski minu filosoofilises karjääriplaanis. Kunagi ütles hea sõber: sulle 

võib elus tulla üks pakkumine ja võimalus, ja sa pead elama niimoodi, et oled selleks võim-

aluseks valmis. Ja minul see võimalus tekkis.

Räägime poliitikast. Kas konkurendid hingavad Tartus 
kuklasse?
Konkurendid on Tartus alati kuklasse hinganud ja kui sa ühel hetkel tunned, et oled võitmatu 

ja asendamatu, siis ilmselt lastakse sind auklikuks. Aga konkurents on alati tervendav. Minule 

on poliitikas nii kohalike omavalitsuste kui ka riigi tasandil meeldinud koalitsioonivalitsused. 

URMAS KUUSE – PEREISA, LINNAPEA
       MUUSIK

URMAS KRUUSE 
ON KUUENDAT 
AASTAT TARTU 

LINNAPEA JA 
PIKAAEGNE RE-

FORMIERAKONNA 
JUHATUSE LIIGE. 

MÕNE AASTA 
EEST AASTA 

ISAKS VALITUD 
KRUUSE RÄÄ-

GIB POLIITIKAST, 
TÖÖST JA TEMA 

JAOKS KÕIGE 
TÄHTSAMAST EHK 

OMA PEREST.

MUL ON HEA 
MEEL, ET 

REFORMI-
ERAKOND EI 

OLE KAMP 
SPRINTE-

REID, VAID 
OLEME 
IKKAGI 
MARA-

TOONARID. 

Tallinna näide ei ole ju kõige positiivsem. Koalitsioonivalit-

sused saavad ellu viia suurema rahvahulga soove. Samas ei 

pea Reformierakond Tartus kindlasti häbenema seda, mis 

tehtud on, ega seda, mis kavas. Tahaksin, et mõni asi juhtuks 

kiiremini, kuid üldiselt on kõik hästi.

Kuidas erakonna juhatuse liikmena 
seda palju räägitud reitingu kõiku-
mist vaatad?
Kui laiemalt vaadata, siis on erakond pikalt olnud väga suu-

rel tõusulainel ja praegu oleme me madalpunkti lähedal, kui 

küsitlustest rääkida. Aga minu arvates ei ole Reformierakond 

kunagi laiemas mõttes küsitluste erakond olnud. Tulemus te-

hakse ikkagi finišis. Ja mul on hea meel, et Reformierakond 

ei ole kamp sprintereid, vaid oleme ikkagi maratoonarid. See 

on seotud meie riigi, rahvuse ja ka kultuuri kestmajäämisega. 

See teeb minu jaoks kõik vastuvõetavaks. Ühe päeva inimene 

oleks väga keeruline olla. See, et me oleme võib-olla vigu 

teinud, on kindlasti ka teema, kuid tähtis on hoida silme ees 

suurt pilti. Kui vaatan riigi arengut, siis nelja lapse isana olen 

küll õnnelik.

Mäletan selgelt hetki väikse lapsega 1988. aasta lõpus ja 

hiljem laulva revolutsiooni ajal, kui soomukid hakkasid Tal-

linna poole tulema. Siis me tõesti küsisime enda käest, et mis 

meist saab. Sest me ei teadnud, mismoodi see asi lõppeda 

võib. Ja seetõttu on mul ääretult hea meel, et ka meie valit-

sused on väga selgelt püüdnud leida kõik võimalused selleks, 

et riigi iseseisvust, turvalisust ja majanduslikku võimekust 

edasi arendada. Ma olen õnnelik, et Reformierakond on olnud 

nende asjade juures – ja mitte pealtvaataja, vaid edasiviija.

Kuigi Sa ametiposte eesmärgiks ei 
sea, kas pead enda jaoks võimali-
kuks eelkäijate sisse tallatud rada: 

Tartu linnapea kohalt valitsuse 
ministriks?
Naljaga võib vastu küsida, et kui palju tartlasi meie erakond 

välja kannatab? Aga tõsiselt rääkides, ma olen pigem seda 

meelt, et kui üks või teine hetk on käes, siis tuleb nii enda 

kui ka kõigi teiste suhtes aus ja õige otsus teha. Kui küsid, 

kas mul oleks tahtmist kaasa lüüa, kui see peaks juhtuma, 

siis kindlasti oleks. Praegu olen lubanud Tartus jätkata ja 

seepärast tegin 2011. aastal, pärast Riigikokku valituks osu-

tumist, otsuse linnapeana jätkata.

Lähme poliitikast edasi. Kui palju 
Sa praegu muusikaga tegeled?
Aus vastus on, et väga vähe. Selleks, et iga päev proovi teha, 

mul hetkel võimalust ei ole. Kuna mu amet on piisavalt aja-

mahukas, olen endale lubanud, et ükskõik, mis kell ma koju 

jõuan, püüan ka laste jaoks olemas olla. Ma tahan nendega 

olla, kas või raamatut lugeda või mingeid mänge mängida, 

sest seda aega ei saa kunagi tagasi.

Mõne päeva pärast tähistad oma 
25. pulma-aastapäeva. Milline see 
aeg on olnud?
Üks 25 on täis, läheks järgmisele. Meenutan selles küsi-

muses oma ema, kes on alati peret hoidnud. Pere on nii riigi 

kui ka minu jaoks vundament. Olen saanud koos abikaasa-

ga kasvada ja olla juba varasest noorusest. Olin abielludes 

22aastane laooperaator, abikaasa oli 18. Meil sündisid kohe 

ka lapsed. Olen alati tahtnud pereinimene olla. Mul on hea 

meel, et ma oma abikaasaga kokku sain. Ma ei vahetaks neid 

aastaid mitte millegi vastu.

URMAS 
KOOS 

PEREGA
LEIGO 

JÄRVE-
MUUSIKA

PÄEVADEL

FOTO: TEET 
MALSROOS /
ÕHTULEHT /

SCANPIX

URMAS KRUUSE JA TOOMAS LUNGE, TV3 - LAULUPEALINN
FOTO: TIINA KÕRTSINI / ÕHTULEHT / SCANPIX

Reformikiri - talv 2013



Räägi alustuseks natuke 
endast. Kes Sa oled, kust 
Sa tuled ja kuhu liigud?
Olen sündinud ja kogu oma haridustee 

käinud Tartus. Pärast keskkooli õppisin 

aasta Meditsiinikoolis velsker-ämma-

emandaks, aga 1981. aastal sai minust 

TRÜ farmaatsia eriala tudeng. 

Pärast lõpe-

tamist asusin tööle ja elama Hääde-

meestele, kus töötan apteekrina tä-

naseni ning alates 1992. aasta sügisest 

olen ka Häädemeeste apteegi omanik. 

Olen kahe täiskasvanud poja isa ning 

kahekordne vanaisa. Viimased üksteist 

aastat on minu kõrval olnud armastav 

ja toetav elukaaslane Tiina.

Kuidas Sa üldse poliiti-
kasse sattusid?
Kunagi arvasin, et apteekrina pole mul 

poliitikasse asja. Samas olin alati Re-

formierakonna poliitika ja poliitikute 

valija ning poolehoidja. Sõbrad suut-

sid mind piisavalt veenda, mille tule-

musel astusin 2003. aasta su-

vel erakonda ja juba  

Pärnumaa MKO esimees, Häädemeeste apteeker 
Andrus Soopalu hindab lihtsat, värsket ja kodust toitu.

Apteekriga 
 köögis

Köök Köök78 79
2005. aastal valiti mind Tahkuranna-

Häädemeeste piirkonna juhiks. Viimas- 

tel Riigikogu valimistel kogusin 810 

häält. Kaugemas tulevikus näengi end 

Riigikogus, seismas maaelu arengu 

ja parema ning efektiivsema medi- 

tsiinisüsteemi arendamise eest.

Millised on Pärnumaa 
maakonnaorganisatsiooni 
(MKO) igapäevased tege-
mised?
Tegemist meil jagub. Pärnumaal toi-

muvad regulaarselt Oravapesa koh-

tumised, uute liikmete koolitused ja 

motivatsiooniüritused. Uusaastapeol 

tunnustame tublimaid, samuti on tra-

ditsiooniliseks saanud „Tere, suvi” 

üritus hariva programmi ja ühise gril-

limisega.

Oma kodupiirkonnas korraldame sügi-

seti perepäeva. Ja juba neljandat aas-

tat järjest toimus meie juhtimisel era-

konna talvepäev Jõulumäel.

Praegu valmistume hoogsalt KOV vali-

misteks, kus tahame püüda maakon-

nas 9000 häält. Ise kandideerin Hääde-

meestel nimekirja esinumbrina.

Räägime natuke nüüd ka 
köögijuttu. Meenuta oma 
lapsepõlve. Milline oli Sinu 
lemmiktoit ja mida Sa 
lapsepõlves kohe kindlasti 
süüa ei tahtnud?
Minu lapsepõlv ja koolivaheajad möö-

dusid suuresti Tartumaal vanaema 

juures. Sellest ajast mäletan heina- ja 

toidulõhnu ja erinevaid maatöid.

Lemmikutoitu vist ei olnudki, sest kõik, 

mis vanaema talus leiduvast valmistas, 

oli maitsev. Eredalt meenuvad kodus 

hapendatud piim ahjuküpse leivaga 

ja mannavaht külma piimaga. Minu 

lemmikute hulka ei kuulunud maks, 

stoovitud porgandid ja kaalikad ega 

kaerakile.

Elad mere ääres, kas oled 
ka kalamees?
Olen küll Emajõe ääres kasvanud, aga 

kalameest minust saanud ei ole. Lapse-

na sai ussi leotatud küll, aga saak läks 

pigem kassile. Aga toidulaual on kala 

minu üks lemmikuid. 

Kas magus või soolane?
Olen lapsest saati hinnanud rohkem 

soolast kui magusat. Magusast on 

minu vaieldamatu lemmik muraka-

moos. Soolasest erinevad variandid ka-

last: suitsutatud, soolatud, marineeri-

tud.  Ja kartulisalatist koos süldiga ei 

ütle ma ka kunagi ära.

Mida Sa toidus hindad? 
Milline on Sinu toidu- 
filosoofia?
Toidus hindan selle värskust. Eelistan 

alati otsast lõpuni kodus valmis-

tatud toitu. Kahjuks ei ole pidevalt  

kokkamiseks piisavalt aega. Siis valin 

võimalikult naturaalselt valmistatud 

toidu. Toit peaks olema toitaineterikas 

ja tasakaalustatud. Ei ole burgeritest 

hoolija. Väljas süües tellin võimalusel 

kala. Söön hea meelega ka salateid 

ja juurvilju. Minu firmaroog on kana-

fileetaskud peekoni ja musta ploomi 

täidisega, mida praen pannil rohkes 

võis. Minu suuremaks paheks on see, 

et loobun tihti hommikusöögist. Püüan 

selles end parandada.

Igal perel on oma toidutra-
ditsioonid. Kirjelda mõnd 
enda pere traditsiooni.
Traditsioonid toimivad rohkem nädala-

vahetustel, kui on hommikuti rohkem 

aega. Ei midagi erilist – pannkoogid, 

pudrud ning pikemad jutuajamised 

oma kallite inimeste seltsis. Tähtpäevi  

saadavad alati elukaaslase erinevad 

küpsetised.

Elame puuküttega majas ja kui vähegi 

võimalik, üritame seda ära kasutada 

ka toiduvalmistamisel. Lisaks prae- ja 

mulgikapsastele valmib juba mitu aas-

tat ahjus ka kodune rukkileib. Hooaja-

le vastavalt valmivad marineeritud 

seened ja kurgid. Samuti ei puudu jõu-

lulaualt enda keedetud kõrvitsasalat ja 

pohlamoos. Kui aega rohkem, teeme 

ka süldi ja pasteedi lauale ise.

Oled apteeker. Jaga luge-
jatele mõnd kodust ret-
septi, kuidas kevadväsi-
muse või külmetusega 
võidelda.
Apteekrina võtan iga inimest kui kordu-

matut organismi ja nii on retsepti, mis 

absoluutselt kõigile sobib, väga raske 

soovitada. Viirustega võitlemiseks 

peab hakkama organismi tugevdama 

hiljemalt sügisel. Eriti oluline on see 

päikesevaese ja jaheda suve korral.

Tuntud, tõhusad ning kättesaadavad 

preparaadid on ikka mesi, punane 

päevakübar, pärnaõied, ingver, sidrun, 

küüslauk ja erinevad puuviljad. Neid 

tuleb tarvitada alates septembrist kuu 

aja jooksul koos mõõduka karastamise 

ning liikumisega. Kes on sellega hiljaks 

jäänud, siis aitab hiljemalt oktoobris 

tarbitud vitamiinide ja mineraalainete 

30-päevane kuur.

Põhjamaades peaks iga inimene oma 

immuunsüsteemi kaks korda aastas 

tugevdama: sügisel ja varakevadel. 

Väga oluline on ka saunakultuuri 

viljeleda, võimalusel vähemalt kord 

nädalas, õigesti riietuda ning värskes 

õhus viibida.

Tekst: Kadri Tamme
Fotod: erakogu

Elame 
puuküttega majas ja 

kui vähegi võimalik, üritame 
seda ära kasutada 

ka toidu-           valmistamisel

Reformikiri - talv 2013



Soovitus 81

Tekst: Laine Randjärv,
Riigikogu aseesimees

” Kevadine Luts”  
Eesti Draamateatris

Reformikiri - talv 2013

E 
elmisel aastal möödus 125 aastat kirjanik Oskar 
Lutsu   sünnist ja 100 aastat tema tähtteose – „Kevade” – 
avaldamisest. Sel kevadel saab Lutsu manalateele  
lahkumisest juba 60 aastat.

Tundub uskumatu, et 25-aastane noor mees kirjutas teose, mis on 
täis elutarkust nii 12-, 35- kui ka 60- aastase ja vanema jaoks. 
Täis mõtteteri, mis on saanud kui vanasõnadeks. Kes ei teaks, et 
„mis kinni ei jää, saab kinni löödud”  või „kui tervet rehkendust ei 
jõua, siis tee pool” või „Latipac” on „õige magus”.

Millist elu elas aga Luts ise, kui ta „Kevadet” kirjutas? Kes olid 
tema kaaslased ja sõbrad, tema kodakondsed?

Andrus Kivirähk on oma sõnul vanameistri sünniaastapäeva 
puhuks kirjutanud näitemängu, kus „esinevad nii juubilar ise kui 
ka tema kaasaegsed, olnud ja olematud tegelased”. 

Etendus algab Lutsu matustega, epiloogiga, mille sisu annab ot-
sekohe selge suunise tervele loole – tegu oli eriti väärika ja armas-
tatud kirjanikuga, sest isegi voorimees leiab, et Lutsu matuseline 
on rohkem väärt, kui juba vankris istuvad jõukad naised.

See lugu on peamiselt „Kevade” kirjutamisest. Vaataja silme ees 
rullub lahti Oskari enda lugu, mis annab nii mõnegi vihje Kiire, 
Arno, Teele, Tõnissoni ja Lible tegelaskujude prototüüpidele.

Ehkki „Kevadine Luts”on Kiviräha fantaasia, jääb kohati mulje, nagu oleks 
näidendi autor suisa Lutsu enda kaasaegne olnud. Nii usutav on lavalt mängi-
tav. Väheke nukrat huumorit ning karm elutõde saadavad seda rahulikult kul-
gevat lugu algusest lõpuni. „Kevadine Luts”  on näitemäng, kus leidub aasimist, 
palju vaimukaid dialooge, igatsevat romantikat, ettevõtlikku särtsakust ja ta-
sakaalukat talupojatarkust.

Minu vaieldamatu lemmik selles etenduses oli Tõnu Oja. Väga usutava Kiire 
prototüübi, näidendis kaupmehe kiusliku poja rolli, esitas Hendrik Toompere jr 
jr, Nukuteatri legendaarse näitleja, Hendrik Toompere pojapoeg. Ümberkehas-
tumise võluv andekus on iseloomulik kõigile selle tüki näitlejatele. Läbi Lutsu 
elu täidetakse erinevaid rolle, karakterid on erksad ja äratuntavad ning palju 
lusti pakkuvad.

Kivirähk ise on siiski öelnud (ERRi raadiouudised, 11.11.2012), et „kooli-
lapsed ei saa küll selle tükiga „Kevade”  lugemisest pääseda. See on neile lisama-
terjal. Pigem põhineb see Lutsu mälestustel, nii et pigem „Mälestuste”   lugemi-
sest võiksid nad pääseda, aga seda ei maksa, sest „Mälestused” on tõesti ise nii 
kihvtid. See ei ole ei laste ega täiskasvanute tükk, see on kõigile, nii nagu Luts 
on kõigile.”

Nii soovitan minagi eesti kirjandusklassika ja hea draama huvilistele Andrus 
Kiviräha „Kevadist Lutsu”  vaatama minna.

Ja muu hulgas pange tähele ka Jeekimit!

Fotod: Eesti Draamateater



Reformierakonna Noortekogu ju-

hatus jätkab eelmise aasta lõpust 

toimetamist uues koosseisus. Esi-

meheks valiti kolmandat hooaega 

Mihkel Lees, juhatuse liikmeteks 

Angeelika Ruustalu, Erkki Keldo, 

Evert Rööpson, Anti Haugas, 

Ksenja Ruževitš, Aili Hiisku, 

Hannes Virkus ja Raul Torga.

Pildil vasakult: 

Erkki Keldo, Raul Torga, 

Hannes Virkus, Ksenja Ruzevitš, 

Aili Hiisku, Angeelika Ruustalu, 

Noortekogu juhatuse esimees 

Mihkel Lees, Evert Rööpson, 

Anti Haugas

Suurendada Noorteklubide arvu 20lt 30le ning ERNK liikmete arvu 3000lt 5000 liikmele.
Parandada olemasolevate ürituste formaate ning jätkata üle-eestiliste ürituste näol sisu-
kate ERNK klubijuhtide koolituste ning eestseisuste korraldamisega.
Jätkata koostöös Liberalismi Akadeemiaga KOV valimistel kandideerivate noorte ette-
valmistamist Noorte Akadeemia koolitustesarja abil.
Minna oktoobris toimuvatele KOV valimistele välja 200 kandidaadiga.
Luua Reformierakonna Noortekogu liikmetele mõeldud koolitustesari „Poliitiline ABC”, 
mille raames tutvustatakse eri Eesti paigus toimuvatel koolitustel avaliku sektori toimimise 
põhimõtteid ning Reformierakonna ideoloogiat.
Tuua aprillis Eestisse Euroopa noori liberaale ühendava katuseorganisatsiooni Lymeci 
kongress. See üritus toob Eestisse ca 500 noort liberaali üle Euroopa ning annab suu-
repärase võimaluse tutvustada tulevastele tipp-poliitikutele Eesti eduloo põhjuseid.
Teha senisest suuremat koostööd teiste poliitiliste noorteühenduste, õpilasesinduste, 
noortevolikogude ning erinevate katuseorganisatsioonidega.
Jätkata tööd ERNK liikmete jaoks oluliste teemadega, nagu valimisea langetamine, noorte 
tööpuudus ning haridusküsimused.
Kaasajastada ERNK programmi ning kaasata programmi täiustamise protsessi võimali-
kult palju reforminoori üle Eesti.
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Sel hooajal plaanivad reforminoored:

Täida kandideerimisavaldus Oravavõrgus 
www.reform.ee/intra > Mina kandideerin

või anna oma kandideerimissoovist teada
 

kandideerin@reform.ee või 
telefonil 680 8080




