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Sihデ;ゲ┌デ┌ゲW EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ヲヰヱ6. aasta tegevusaruanne 

2016. aasta oli Eestile uute alguste ning Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ﾉW ┌┌dsete algatuste aasta. Eesti sai endale uue 

presidendi ja valitsuse. Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾃ@デﾆ;ゲ デﾜﾜS EWゲデｷ ┑ｴｷゲﾆﾗﾐdlikku sidusust soodustavate, kuid 

otsustajatele tihti ebamugavate teemadega.  

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デWｪWﾉWH ヮﾗﾉｷｷデｷﾆ;ﾆ┌ﾃ┌ﾐS;ﾏｷゲW デゲ┑ﾆﾉｷゲ olulist osa rahvastikust puudutavate probleemide 

デﾛゲデ;デ;ﾏｷse, probleemidele ﾉ;ｴWﾐS┌ゲ┗;ヴｷ;ﾐデｷSW ┗@ﾉﾃ;デﾜﾜデ;ﾏｷse ja lahenduste elluviimise 

julgustamisega. Tihedas ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ ゲデヴ;デWWｪｷﾉｷゲデW ヮ;ヴデﾐWヴｷデWｪ; ふﾏｷﾐｷゲデWWヴｷ┌ﾏｷSが ┗;ﾉｷデゲ┌ゲ┗@ﾉｷゲWS 
ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSが WﾆゲヮWヴデヴ┑ｴﾏｷデ┌ゲWS ﾃﾐWぶ デﾜﾜデ;H Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ┗@ﾉﾃ; デWヴ┗ｷﾆﾉ@ｴWﾐWﾏｷゲW ﾏｷﾐｪｷ 
ヮヴﾗHﾉWWﾏｷ ┗ﾛｷ ┗;ﾉSﾆﾗﾐﾐ; ヴWaﾗヴﾏｷﾏｷゲWﾉWく Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デWｪW┗┌ゲデ suunab kolmeaastane strateegia Harta 

2014-2017, mis on loodud ligi 80 organisatsioonist koosneva ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ga.   

 

1. Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デWｪW┗┌ゲWS ヲヰヱヶく ;;ゲデ;ﾉ  

 

 

KｷﾐSﾉ;ﾏWWﾉゲWﾉデ WSWﾐW┗ EWゲデｷが ﾆ┌ｴ┌ ゲ┑ﾐSｷﾏｷゲデ ﾃ; ﾆ┌ゲ Wﾉ;ﾏｷゲデ ┗ﾛｷﾆゲ ｷｪ;┑ﾆゲ ﾆﾗｪ┌ Wﾉ┌ﾆ;;ヴW ┗@ﾉデWﾉ   
ﾆ@ゲｷデﾉWS; ﾉﾗデﾗ┗ﾛｷS┌ﾐ;く KWゲデﾉｷﾆが ｪﾉﾗH;;ﾉゲWデWﾉW ﾃ; ヴWｪｷﾗﾐ;;ﾉゲWデWﾉW ﾆヴｷｷゲｷSWﾉW ┗;ゲデ┌ ヮｷS;┗                         

ﾐｷﾐｪ ﾆﾛｷﾆｷ デWﾏ; ﾆ@ゲ┌デ┌ゲWゲ ﾗﾉW┗;ｷS ヴWゲゲ┌ヴゲゲW デ;ヴｪｷﾏ;ﾉ ﾆ┌ﾃ┌ﾉ ﾆ;ゲ┌デ;┗ ヴｷｷﾆく TWｪ┌ゲ ﾃ; SWﾏﾗﾆヴ;;デﾉｷﾆ 
ﾆﾗS;ﾐｷﾆ┌┑ｴｷゲﾆﾗﾐS ﾆ┌ｷ ;ﾆデｷｷ┗ﾐW ﾃ; ﾆﾗﾐゲデヴ┌ﾆデｷｷ┗ﾐW ﾗゲ;ﾉWﾃ; ヮ;ヴｷﾏ;デW ﾉ;ｴWﾐS┌ゲデWﾐｷ ﾃﾛ┌SﾏｷゲWﾉく 

 

 

                        

 

 

P@ヴ;ゲデ ヴｷｷｪｷヮｷS;ﾏｷゲW kava ゲﾗﾗ┗ｷデ┌ゲデW ┑leandmist valitsusele ﾆ@ｷ┗ｷデ┌ゲ ヲヰヱヶ. jaanuaris tuleviku eakust 

ﾉ;ｴデｷﾏﾛデWゲデ;┗ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏ Pension 2050, avanes ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ゲWデW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲデW ┗WWHｷヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏ   
rahvaalgatus.ee ning ﾃ@デﾆ┌ゲ ﾃ@ヴﾃWﾆﾗヴSゲW ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐSW ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷne, mis juba ﾆ┑ﾏﾏW ;;ゲデ;デ  
toimub Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ vedamisel.  

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 2016. aasta デWｪW┗┌ゲW ﾏ@ヴﾆゲﾛﾐ;Sぎ ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪが デ┌ﾉW┗ｷﾆ┌ W;ﾆ┌ゲが SWﾏﾗﾆヴ;;デｷ; WSWﾐS;ﾏｷﾐWが 
rahvaalgatus, poliitikakujundamise protsessid, muutuste juhtimine.       

 

RIIGIPIDAMISE KAVA FINAAL  

ヲヰヱヶく ;;ゲデ; ﾃ;;ﾐ┌;ヴｷゲ デﾗｷﾏ┌ゲ ヴｷｷｪｷヮｷS;ﾏｷゲW ﾆ;┗; ﾆﾗﾉﾏW;;ゲデ;ゲデ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ﾆﾗﾆﾆ┌ ┗ﾛデデW┗ seminar, kus  

ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷﾃ┌ｴデ K┑ﾉﾉｷ T;ヴﾗ デ┌デ┗┌ゲデ;ゲ ヲヰヱヴ ﾉﾛヮ┌ﾆゲ ﾆﾗﾗゲデ;デ┌S ヮﾛｴｷﾉｷゲｷ ゲﾗﾗ┗ｷデ┌ゲｷ ヴｷｷｪｷ- ja kohaliku halduse 

┑ﾏHWヴﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷゲWﾆゲく “Wﾏｷﾐ;ヴｷﾆゲ ┗;ﾉﾏｷゲ ┗WWHｷﾉWｴデ http://www.kogu.ee/riigipidamise-kava/    

riigipiS;ﾏｷゲW ﾆ;┗; WデデWヮ;ﾐWﾆ┌デWｪ; ﾃ; ｴｷﾐﾐ;ﾐｪ┌ｪ; ﾗﾉ┌ﾆﾗヴヴ;ﾉW ヲヰヱヵく ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ ゲWｷゲ┌ｪ;く   

VWWHヴ┌;ヴｷゲ ヲヰヱヶ ﾆ@ｷ┗ｷデ┌ゲ Tﾜﾜ;ﾐSﾃ;デW KWゲﾆﾉｷｷS┌ ﾃ; ﾏﾛデデWﾆﾗﾃ; Pヴ;┝ｷゲ WWゲデ┗WS;ﾏｷゲWﾉ RｷｷｪｷヴWaﾗヴﾏｷ R;S;ヴ 
(http://www.reformiradar.ee/), mis seirab riigireformi edenemist ja annab poliitikakujundajatele 

Harta 2014-2017 visioon 

uuenev avalik haldus 

 

hool demokraatia tervise 

eest  

sisuline 

sotsiaalpartnerlus  

riigipidamise kava rahvaalgatus.ee Pension 2050 programm  

Eesti inimarengu aruanne ヲヰヱヶっヲヰヱΑ ヴ@ﾐSW;ﾃ;ゲデ┌ EWゲデｷゲデ 

http://www.kogu.ee/riigipidamise-kava/seotud-uritused/seminar-riigipidamisest-sotsiaalreformideni/
http://www.kogu.ee/riigipidamise-kava/
http://www.reformiradar.ee/


ゲﾗﾗ┗ｷデ┌ゲｷく R;S;ヴｷ ﾆﾗﾉﾉWWｪｷ┌ﾏｷゲ デﾜﾜデ;H ﾆ┗;ヴデ;;ﾉゲWｷS ｴｷﾐﾐ;ﾐｪ┌ｷS デWｷゲデW ゲW;ゲ ┗@ﾉﾃ; Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ Wndine 

ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷﾃ┌ｴデ K┑ﾉﾉｷ T;ヴﾗく  

Kﾗﾆﾆ┌┗ﾛデﾉｷﾆ┌ﾉデ ┗ﾛｷH デﾛSWS;が Wデ ヴｷｷｪｷヮｷS;ﾏｷゲW ﾆ;┗; デﾜﾜ ﾗﾐ vilja kandnud. Avaliku sektori reform on olnud 

ヲヰヱヰく ;;ゲデ;ゲデ ┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ;ﾉW ﾗﾉ┌ﾉｷﾐW デWWﾏ; ふ┗デ Arengufondi kasvuvisioon 2018ぶく P;ﾉﾃ┌ゲﾆｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ 
ゲ┑ゲデWWﾏゲW ﾃ; ヮ;ヴデﾐWヴｷデWｪ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S デﾜﾜ デ┌ﾉWﾏ┌ゲWﾉ ;;ゲデ;デWﾉ ヲヰヱンに2016 on Eestis 2017. aasta 

;ﾉｪ┌ゲW ゲWｷゲ┌ｪ; ﾆ@ｷﾏ;ゲ ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデW ﾉｷｷデﾏｷﾐWが ﾏ;;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデW ﾆ;ﾗデ;ﾏｷﾐW ja omavalitsuste 

finantsautonoomia suurendamine; samuti riigiametite ┑ｴWﾐS;ﾏｷﾐW ﾃ; ;ﾉﾉ;ゲ┌デ┌ゲデW ┗@ｴWﾐS;ﾏine 

rahandusministeeriumi tehtud riigiauditｷ ヮﾛｴﾃ;ﾉ ning ┗;ﾉｷデゲ┌ゲゲWﾆデﾗヴｷ デﾜﾜデ;ﾃ;デW ;ヴ┗┌ ┗@ｴWﾐS;ﾏｷﾐW 
proportsioonis rahvastiku kahanemisega. Loodetavasti keskendub riigihalduse reform 2017. aastal  

avalike teenuste paremale osutamisele riigi ja kohalikul tasandil, valitsuse rolli tugevdamisele 

strateegilistes otsustes ning riigi sisutegevuste tugevdamisele ja asendustegevuste kaotamisele.   

Loe riigipidamise kava tervikteksti.  

 

RAHVAALGATUSVEEB   

M@ヴデゲｷ ;ﾉｪ┌ゲWゲ ;┗;ﾉｷﾆ┌ゲデ;ゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ beetaversioonis rahvaalgatus.ee lehe, mis on parlamendile 

ﾆﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ゲWデW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲデW koostamise, esitamise ja menetlemiゲW ﾃ@ﾉｪｷﾏｷゲW veebikeskkond. 

KﾗﾉﾉWﾆデｷｷ┗ゲWデW ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲデW ﾛｷｪ┌ゲ デWﾆﾆｷゲ デ@ﾐ┌ R;ｴ┗;ﾆﾗｪ┌ Wゲｷデ;デ┌S WデデWヮ;ﾐWﾆ┌ﾉW 2014. aasta kevadel.    

 

VWWHｷヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏ ゲ┑ﾐSｷゲ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ Rｷｷｪｷﾆﾗｪ┌ K;ﾐデゲWﾉWｷga ﾆ┌ｷ ヮﾜﾜヴS┌ﾏｷゲｷ ┗;ゲデ┌┗ﾛデ┗; ﾃ; ﾏWﾐWデﾉ┌ゲｷﾐaﾗデ 
jagava partneriga.    

 

Juunis korraldas Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ koos Avatud Eesti Fondiga rahvusvahelise avatud valitsemise デﾜﾜデﾗ;. 

Tﾜﾜデﾗ; ┑ｴW ﾗゲ;ﾐ; sai ﾉ@デﾉ;ゲデW M;ﾐ;B;ﾉゲゲくﾉ┗ ﾃ; ゲﾗﾗﾏﾉ;ゲデW A┗ﾗｷﾐMｷﾐｷゲデWヴｷﾜ ﾆﾗｪWﾏ┌ゲデW ヮﾛｴﾃ;ﾉ arutatud, 

ﾆ┌ｷS;ゲ ;┗;デ┌ゲW ヮﾛｴｷﾏﾛデデWゲデ ﾉ@ｴデ┌SWゲ rahvaalgatusveebi kasutajaid juhendada ja sisu modereerida. 

Oktoobris alustati KﾗS;ﾐｷﾆ┌┑ｴｷゲﾆﾗﾐﾐ; “ｷｴデﾆ;ヮｷデ;ﾉｷ toetusel ﾉ;ｷWﾏ; デW;┗ｷデ┌ゲデﾜﾜｪ; ┑ﾉW ヱヶ;;ゲデ;ゲデW 
ﾐﾗﾗヴデWが Sｷｪｷ┗ﾛｷﾏWﾆ;デW W;ﾆ;デW ﾃ; ┗WﾐWﾆWWﾉゲWデW Wﾉ;ﾐｷﾆW ゲW;ゲく NWWS ゲｷｴデヴ┑ｴﾏ;S ﾗﾐ ┌┌ヴｷﾐｪ┌デW ﾆﾗｴ;ゲWﾉデ 
┑ｴｷゲﾆﾗﾐSﾉｷﾆ┌ﾉデ ﾆﾛｷｪW ヮ;ゲゲｷｷ┗ゲWﾏ;Sが ﾆ┌ｷｪｷ WWﾉS┌ゲWS ﾗゲ;ﾉWﾏｷゲWﾆゲ ﾗﾐ ﾐWｷﾉ ﾗﾉWﾏ;ゲく TW;┗ｷデ┌ゲデﾜﾜs 

ﾉ@ｴWﾐWtakse ゲｷｴデヴ┑ｴﾏ;SW ﾆ;デ┌ゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSWﾉW ﾃ; ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆWﾉWが ヮ;ﾆﾆ┌SWゲ ﾐWｷﾉW ﾆﾗS;ﾐｷﾆ┌ﾛiguste ja 

http://www.arengufond.ee/upload/Editor/Publikatsioonid/kasvuvisioon-spikker-2018.pdf
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2015/12/Riigipidamise-kava-terviktekst_final_kokkuv%C3%B5ttega2016-1.pdf
https://rahvaalgatus.ee/
http://www.kogu.ee/rahvaalgatus-ee-juhendite-tootoa-1-06-kokkuvote/


ﾗゲ;ﾉ┌ゲ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデW デWWﾏ;ﾉ ;ヴ┌デWﾉ┌SW ﾃ; ﾆﾗﾗﾉｷデ┌ゲデW ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ﾏｷゲデ ┑ﾉW EWゲデｷ デﾗｷﾏ┌┗;デWﾉ ﾆﾗｴデ┌ﾏｷゲデWﾉく 
R;ｴ┗;;ﾉｪ;デ┌ゲ┗WWHｷ デWﾆｷ┗;S デW;┗ｷデ┌ゲデﾜﾜ tulemusel  loodetavasti sisukad arutelud erinevatelt elualadelt 

ja eri valdkondades tegutsevatelt organisatsioonidelt.  

 

Rahvaalgatus.ee oli 2016. aastal peamiselt kasutusel rohelise maailmavaatega ja 

keskkonnaorganisatsioonide seas. Kuigi rahvaalgatusveebi edukust Wｷ ゲ;; ┑ﾆゲﾐWゲ numbrites ﾏﾛﾛデ;, 

olgu illustreerimiseks toodud aastastatistikat:   

• ┑ﾉW Αヰ 000 unikaalse kasutaja;  

• kuus algatust Riigikokku saadetud;     

• ┑ﾉW ヱヰ 000 digiallkirja.  

 

“┌┌ﾐ;デ┌S デW;┗ｷデ┌ゲデWｪW┗┌ゲデW ﾆﾛヴ┗;ﾉ ﾗﾐ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾆ@ｷ┗ｷデ;ﾐ┌S ﾉ;ｷWﾏ; ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ W-demokraatia 

ﾏﾛデWゲデ;ﾏｷゲW ﾃ; ;ヴWﾐS;ﾏｷゲWｪ; W-Eesti eduloo kontekstis. “WﾉﾉWゲ デﾜﾜゲ ﾗﾐ peamisteks partneriteks 

┗;H;┑ｴWﾐS┌ゲデW ﾉｷｷデ EMSL, e-Riigi Akadeemia, Riigikantselei ja TWWﾏW Äヴ; “A.      

  

Avalikus kasutuses osalusplatvormi rahvaalgatus.ee ┗ﾛｷH ヮｷS;S; ;┗;ﾉｷﾆ┌ ゲWﾆデﾗヴｷ ｷﾐﾐﾗ┗;デゲｷﾗﾗﾐｷﾆゲ ﾏｷデﾏWﾉ 
ヮﾛｴﾃ┌ゲWﾉぎ  

- ヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏｷ ┑ﾉWゲヮ;ﾐWﾆ┌ﾉ on ﾛヮitud ﾐ;;HWヴヴｷｷﾆｷSW ﾆﾗｪWﾏ┌ゲデWゲデが ┗ﾛデデWゲ ┑ﾉW ヮ;ヴｷﾏ;ｷS ヮヴ;ﾆデｷﾆ;ｷS 
ふﾐ@ｷデWS ﾗﾐ EWゲデｷ-Soome-L@デｷ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮヴﾗﾃWﾆデｷ ヴ;ヮﾗヴデｷゲ さE-SWﾏﾗIヴ;I┞ ｷﾐ AIデｷﾗﾐざ); 

- ﾉ@ｴデ┌tud on ﾆ;ゲ┌デ;ﾃ;ﾆWゲﾆゲWゲデ Sｷゲ;ｷﾐｷゲデ ﾃ; ヮﾛｴｷﾏﾛデデWゲデが Wデ ﾆﾛｷｪWヮW;ﾉデ ﾗﾐ ﾏﾛｷゲデﾉｷﾆ ┑ﾉWゲ ヮ;ﾐﾐ; 
minimaalsete funktsioonidega keskkond, ning planeerida eraldi ressursse platvormi 

ﾃ@ヴﾃWヮｷSW┗;ﾆゲ ;ヴWﾐS;ﾏｷゲWﾆゲき 
- v@ﾉﾃ; on デﾜﾜデ;t┌S ヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏｷ ﾃ@デﾆ┌ゲ┌┌デﾉｷﾆﾆ┌ゲW ﾏ┌SWﾉｷが ﾏｷゲ ゲｷゲ;ﾉS;H ﾐｷｷ ﾆヴｷｷデｷﾉｷゲW ﾏ;ゲゲｷ 

ﾆ;ゲ┌デ;ﾃ;ゲﾆﾗﾐﾐ; デWﾆｷデ;ﾏｷゲデ ﾆ┌ｷ ﾆ; ヲヰヱΑく ;;ゲデ;ﾉ ﾉｷゲ;ﾐS┌┗;デ ;ﾐﾐWデ;ﾏｷゲ┗ﾛｷﾏ;ﾉ┌ゲデ ヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏｷ 
kasutajatele; 2017. aastal plaanitud ;┗;デ┌S ﾆﾗﾗSｷﾉW ┑ﾉWﾏｷﾐWﾆ tagab pideva tehniline arenduse 

ja platvormi funktsioonide leviku ﾐ@ｷデWﾆゲ ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆ┌ﾉW デ;ゲ;ﾐSｷﾉW.  

Rahvaalgatusveeb on mainitud kui oluline verstapost Eesti e-demokraatia loos 2016. aasta kevadel E-

ヴｷｷｪｷ Aﾆ;SWWﾏｷ; ﾆﾗﾗゲデ;デ┌S ﾆ@ゲｷヴ;;ﾏ;デ┌ゲ さW-Gﾗ┗Wヴﾐ;ﾐIW ｷﾐ Pヴ;IデｷIWざ. J┌ゲデ ゲWﾉﾉｷゲW ゲﾛﾐ┌ﾏｷｪ; ﾗn ka 

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デﾜﾜデ;ﾃ;S rahvusvahelist teavitust teinud. Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾃ┌ｴ;デ;ﾃ; Teele Pehk ja 

rahvaalgatusveebi projektijuht Maarja-Leena Saar on tutvustan┌S ヴ;ｴ┗;;ﾉｪ;デ┌ゲ┗WWHｷ ﾃ; ゲWﾉﾉW ずヴｷゲデｷWﾏ;さ 
ehk Rahvakogu protsessi ﾃ@ヴｪﾏｷゲデWﾉ ┑ヴｷデ┌ゲデWﾉぎ D-CENT: Technologies for 21st Century Democracies 26.-

28. mail Madriidis, Innovating Democracy 1. detsembril Amsterdamis,  Open Government Partnership 

Global Summit 7.-9. detsembril Pariisis.  

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾃ┌ｴ;デ;ﾃ; TWWﾉW PWｴﾆ ;ﾐSｷゲ ;┗;デ┌S ┗;ﾉｷデゲWﾏｷゲW ヮ;ヴデﾐWヴﾉ┌ゲW ヲヰヱヴ-2016 tegevuskava 

raames veebiplatvormist aru Riigikantselei juures tegutsevale koordineerivale kogule. Uue 

ﾗゲ;ﾉ┌ゲヮﾉ;デ┗ﾗヴﾏｷ ﾉﾗﾗﾏｷﾐW ﾗﾉｷ ゲWﾉﾉW デWｪW┗┌ゲﾆ;┗; ┑ﾆゲ ﾉ┌H;S┌ゲｷ ja nagu 2016. aasta suvel selgus, ka ┑ﾆゲ 
silmapaistvamaid saavutusi.    

 

PENSION 2050 PROGRAMM に TULEVIKU EAKUSE ÜMBERMÕTESTAMINE    

A;ゲデ; ;ﾉｪ┌ゲWゲ ﾆ@ｷ┗ｷデ┌ゲ uue hoo ja sisuga pensionireformi programm nimega Pension 2050. Kaheaastane 

programm ﾉﾗﾗH デWヴ┗ｷﾆヮｷﾉSｷ ヮWﾐゲｷﾗﾐｷゲ┑ゲデWWﾏｷ ﾆ;;ゲ;ﾃ;ゲデ;ﾏｷゲWゲデ ┗;ﾐ;ﾐW┗; ヴ;ｴ┗;ゲデｷﾆ┌が Wﾉ┌ﾆWゲデ┗; 
ﾛヮヮｷﾏｷゲW ﾃ; デﾜﾜデ;ﾏｷゲW ﾆﾗﾐデWﾆゲデｷゲが ┗ﾛデデWゲ ┑ｴWﾆゲ WWゲﾏ@ヴｪｷﾆゲ ﾆ@ｷ┗ｷデ;S; ;┗;ﾉｷﾆ ;ヴ┌デWﾉ┌ tuleviku eakusest. 

Programmi sisu tutvustab allolev skeem.  

https://rahvaalgatus.ee/
http://www.kogu.ee/wp-content/uploads/2015/10/E-democracy-in-Action_case-studies-from-Estonia-Latvia-Finland_2016.pdf
http://ega.ee/et/publication/e-estonia-e-governance-in-practice/
https://dcentproject.eu/
http://www.kogu.ee/teele-pehk-tutvustab-rahvakogu-ja-rahvaalgatusveebi-innovating-democracy-uritusel-amsterdamis/
https://en.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
https://en.ogpsummit.org/osem/conference/ogp-summit
http://www.kogu.ee/rahvaalgatusveeb-on-avatud-valitsemise-partnerluse-loppenud-tegevuskava-uks-eredamaid-saavutusi/
http://www.kogu.ee/rahvaalgatusveeb-on-avatud-valitsemise-partnerluse-loppenud-tegevuskava-uks-eredamaid-saavutusi/
http://www.kogu.ee/pension2050/


 

Programmijuhi Liisi Uderi eestvedamisel toimusid 2016. aastal partnerorganisatsioonide ja 

;ﾏWデﾐｷﾆﾆﾗﾐﾐ; ﾗゲ;ﾉ┌ゲWﾉ ｴ@ｷS ﾉ;ｴWﾐS┌ゲｷ ﾗtsivad fookusarutelud kolmel teemal:   

1) ┗;ﾐWﾏ;W;ﾉｷゲデW ｴﾛｷ┗W デﾛゲデﾏｷﾐWき 
2) isikliku vastutuse suurendamine pensionivara kogumisel;  

3) Wﾉ┌ﾆWゲデ┗; ﾛヮヮW ;ヴWﾐS;ﾏｷﾐWく  

Kogutud ideed ja lahendused olid sisendiks 4. novembril toimunud Pension 2050 visioonikonverentsile. 

T;ﾉﾉｷﾐﾐ; Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷゲ デﾗｷﾏ┌ﾐ┌S ﾆﾗﾐ┗WヴWﾐデゲil tutvustati uue eakuse ideid, Briti ja Rootsi kogemusi 

ヮWﾐゲｷﾗﾐｷゲ┑ゲデWWﾏｷ ヴWaﾗヴﾏｷﾏｷゲWﾉ ﾃ; ;ヴ┌デﾉWデｷ ｷゲｷﾆﾉｷﾆ┌ ┗;ゲデ┌デ┌ゲW ┑ﾉWく  

Tuleviku eakuse kohta arvamuste avaldamiseks ﾉﾛｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ blogi http://pension2050.kogu.ee/, 

kus lisaks programmijuhi ﾏﾛデWデWﾉW ;┗;ﾉS;takse ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデW ja valdkonna ekspertide arvamusi. 

Eesti- ﾃ; ┗WﾐWﾆWWﾉゲWゲ Hﾉﾗｪｷゲ ﾗﾐ ﾆ; ﾆﾗﾆﾆ┌┗ﾛデW Arvamusfestivalil korraldatud aruteluゲデ ずセ“ELFIEヲヰヵヰさ.     

Paralleelselt tuleviku eakuse visiooni koostamisega デﾗWデ;H Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ V;H;ヴｷｷｪｷ V;ﾉｷデゲ┌ゲデ 
ヮWﾐゲｷﾗﾐｷゲ┑ゲデWWﾏｷ ゲW;S┌ゲ;ﾐSﾉｷﾆW ﾏ┌┌S;デ┌ゲデW WデデW┗;ﾉﾏｷゲデ;ﾏｷゲWﾉが ゲWゲデ ﾐWWS ﾗﾐ デ┌ﾉW┗ｷﾆ┌ ヮWﾐゲｷﾗﾐｷヮﾛﾉ┗W 
kujundamise eelduseks.  

2017. aastal avalikustaH Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ Pension 2050 visiooni, korraldab mitmeid avalikke ┑ヴｷデ┌ゲｷ ja 

arutelusid ning  ﾃ@デﾆ;b デ@ﾐ;ゲデW ﾐﾗﾗヴデW ﾆ┌ｷ ヮヴﾗｪヴ;ﾏﾏｷ ヮW;ﾏｷゲW ゲｷｴデヴ┑ｴﾏ; デW;┗ｷデ;ﾏｷゲデ.  

 

 

 

 

http://www.kogu.ee/pension2050/fookusarutelud/
http://www.kogu.ee/pension2050/pension-2050-visioonikonverents/
http://pension2050.kogu.ee/
http://pension2050.kogu.ee/me-koik-tahame-elada-kaua-aga-keegi-ei-taha-saada-vanaks/


RÄNDETEEMALINE INIMARENGU ARUANNE 

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ﾉ ﾗﾐ ﾆ;ｴW;;ゲデ;ゲW ｷﾐデWヴ┗;ﾉﾉｷｪ; ｷﾉﾏ┌┗; ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐSW デWﾉﾉｷﾃ; ﾃ; ﾆｷヴﾃ;ゲデ;ﾃ; ヴﾗﾉﾉく Kﾗﾗゲデﾜﾜ 
Kﾗｪ┌ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ┗;ﾉｷH ｷﾐｷﾏ;ヴ┌;ﾐSW デWWﾏ; ﾐｷﾐｪ ヮ;ﾉﾆ;H ヮW;デﾗｷﾏWデ;ﾃ;く “ｷｴデ;ゲ┌デ┌ゲ ┗;ゲデ┌デ;H ﾆ; ﾆﾛｷｪｷ ﾏｷデデW-

ゲｷゲ┌ﾉｷゲデW デﾜﾜSW WWゲデぎ ﾆ┌ﾃ┌ﾐS┌ゲが ﾆ┑ﾉﾃWﾐS┌ゲが デﾛﾉｪWが ﾏWWSｷ;ヮﾉ;;ﾐ ﾃﾏゲく  

2015く ;;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ゲ ﾆ@ｷ┗ｷデ┌ﾐ┌S デﾜﾜ ヴ@ﾐSWデWWﾏ;ﾉｷゲW ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐSW ﾆﾗﾗゲデ;ﾏｷゲWﾆゲ ﾃ@デﾆ┌ゲ ヲヰヱヶく ;;ゲデ;ﾉ 
ｷﾐデWﾐゲｷｷ┗ゲWゲ デWﾏヮﾗゲく VWWHヴ┌;ヴｷゲ ┗;ﾉｷゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ avalikule kutsele vastanud kandidaatide 

ﾆ;┗;ﾐSｷデW ヮﾛｴﾃ;ﾉ ┌┌W aruande peatoimetajaﾆゲ T;ヴデ┌ Üﾉｷﾆﾗﾗﾉｷ ﾉｷﾐﾐ;- ja rahvastikugeograafia professori 

Tiit Tammaru. ÜﾉWｷﾉﾏゲWデ WWゲデﾉ┌ゲデ ヴ@ﾐSWが SWﾏﾗｪヴ;;aｷﾉｷゲデW ヮヴﾗデゲWゲゲｷSWが ゲﾗデゲｷ;;ﾉﾏ;ﾃ;ﾐS┌ゲﾉｷﾆW ;ヴWﾐｪ┌デW ﾃ; 
ﾆ┌ﾉデ┌ヴﾗﾉﾗﾗｪｷﾉｷゲデW ﾏﾛﾃ┌SW ﾆ;┌S┌ ﾆ@ゲｷデﾉW┗; ;ヴ┌;ﾐSW ﾆ;;ゲヮW;デﾗｷﾏWデ;ﾃ;S ﾗﾐ ﾏ;ﾆヴﾗﾜﾆﾗﾐﾗﾗﾏｷﾆ; ヮヴﾗaWゲゲﾗヴ 
R;┌ﾉ E;ﾏWデゲ ﾃ; N;ヴ┗; KﾗﾉﾉWS┥ｷ SｷヴWﾆデﾗヴ Kヴｷゲデｷﾐ; K;ﾉﾉ;ゲく TW;S┌ゲ;ゲ┌デ┌ゲデWﾐ; ﾗﾐ ﾉｷゲ;ﾆゲ T;ヴデ┌ ÜﾉｷﾆﾗﾗﾉｷﾉW 
;ヴデｷﾆﾉｷデW ;┌デﾗヴｷデW ﾐ@ﾗﾉ ﾆ;;ゲ;デ┌S T;ﾉﾉｷﾐﾐ; Üﾉｷﾆﾗﾗﾉが EWゲデｷ KWWﾉW Iﾐゲデｷデ┌┌デ ﾃ; T;ﾉﾉｷﾐﾐ; TWｴﾐｷﾆ;┑ﾉｷﾆﾗﾗﾉく  

TｷｴWS;ゲ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜゲ ヮW;デﾗｷﾏWデ;ﾃ;ｪ; ┗;ﾉﾏｷゲデ;ゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ WデデW ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐSW ﾉ┌ｪWﾃ;ゲﾛHヴ;ﾉｷﾆ┌ 
veebiversiooni koos Pﾉ;デ┗ﾗヴﾏ OÜ-ga, andis sisendit Stuudio Stuudio disaineritele aruande 

┗@ﾉﾃ;ﾐ@ｪWﾏｷゲW ﾃ; ﾆ┑ﾉﾃWﾐS;ﾏｷゲW ﾃ;ﾗﾆゲが ﾗn ヮｷS;ﾐ┌S ﾉ@Hｷヴ@@ﾆｷmisi Eesti Vabariik 100 programmi, 

TW;S┌ゲ;ｪWﾐデ┌┌ヴｷ ｷﾐｷﾏWゲデWｪ; ﾐｷﾐｪ ヮﾉ;;ﾐｷﾐ┌S ﾃ┌H; ┗;ヴ;ﾆ┌ﾉデ ;ヴ┌;ﾐSW ゲﾛﾐ┌ﾏｷデW ﾉW┗ｷデ;ﾏｷゲデ WWゲデｷが ｷﾐｪﾉｷゲW ﾃ; 
lisarahastuse leidmisel ka vene keeles.       

Augustis Paides toimunud Arvamusfestivali EV100 lava sisustas professor Tammaru koos Kristina 

Kallasega ;ヴ┌デWﾉ┌ｪ; ずPｷｷヴｷSWデ; ﾏ;;ｷﾉﾏ; ﾉ;ヮゲWSぎ ﾏｷﾉﾉｷゲWS ﾐ;S ﾗﾐ ﾃ; ﾆWﾉﾉW ﾗﾏ;Sいさ.  

Inimarengu aruande autorid on aktiivsed arvamusavaﾉS;ﾃ;Sが ﾏｷゲ ﾗﾐ ;ｷS;ﾐ┌S ﾆ;;ゲ; ヮW;ﾏｷゲデW ゲﾛﾐ┌ﾏｷデW 
┗;ヴ;ゲWﾉW ﾉW┗ｷﾏｷゲWﾉW Wヴｷ ┗;;デWﾐ┌ヴﾆ;SWゲデ ふﾐデ EWゲデｷ ﾆ┌ｷ ゲｷゲゲWヴ@ﾐSWヴｷｷﾆが ｴ;ヴｪﾏ;ｷゲ┌ゲW ﾏﾛﾛデﾏｷﾐW ﾏﾗHｷｷﾉ-
positsioneerimisega).    

Eesti inimarengu aruanne 2016/2017 ilmub デ@ｷゲﾏ;ｴ┌ゲ 2017. aasta juunis.  

 

2. Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ  

2016. aastal kuulus sihtasutuse ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆﾆ┌ ΑΒ ﾉｷｷﾆﾏWゲﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷく Vﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ ﾉｷｷﾆﾏWS 

ゲ;;┗;S ヴWｪ┌ﾉ;;ヴゲWｷS ┑ﾉW┗;;デWｷS Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デWｪW┗┌ゲestが デｷｴWS;ﾏ ﾆﾗﾗゲデﾜﾜ デﾗｷﾏ┌H デWWﾏ;SW ヮﾗﾗﾉWゲデ 
ｴ;;ﾆ┌┗;デW ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐｷSWｪ;く J;;ﾐ┌;ヴｷゲ ﾆﾗヴヴ;ﾉS;ゲ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾗﾏ; デWｪW┗┌ゲデ デ┌デ┗┌ゲデ;┗; seminari  

ﾐｷｷ ┗ﾛヴｪ┌ゲデｷﾆ┌ ﾉｷｷﾆﾏWデWﾉW kui ka デWｷゲデWﾉW ﾆﾗﾗゲデﾜﾜヮ;ヴデﾐWヴｷデWﾉWく  

ヲヰヱヶく ;;ゲデ;ﾉ ﾗﾉｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ WゲｷﾐS;デ┌S Riigikantselei juures tegutsevates avatud valitsemise 

partnerluse koordineerivas kogus ning ゲ@@ゲデ┗; ;ヴWﾐｪ┌ ﾆﾗﾏｷゲﾃﾗﾐｷゲ.    

 

3. Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ｷﾐｷﾏWゲWS   

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ デWｪW┗┌ゲデ ゲ┌┌ﾐ;H ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌, kus oli ヲヰヱヶ ﾉﾛヮ┌ ゲWｷゲ┌ｪ; ﾆ┌┌ゲ ﾉｷｷｪWデ. Iｪ;ヮ@W┗;ゲデ デWｪW┗┌ゲデ 
korraldab juhataja, kellega koos toimetab tegevkontoris neli inimest.   

Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌  

ヲヰヱヶく ;;ゲデ;ﾉ ┗@ｴWﾐWゲ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾆﾗﾗゲゲWｷゲ ﾆ;ｴWﾆゲ;ﾉデ ﾆ┌┌WﾉW. R;ｷ┗ﾗ V;ヴW ﾃ; AﾐSヴ┌ゲ Kｷ┗ｷヴ@ｴﾆ ei soovinud 

juunis 2016 ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏW ┗ﾗﾉｷデ┌ゲデW ﾉﾛヮヮWSWゲ Wﾐ;ﾏ ﾃ@デﾆ;デ;. Seoses presidendi vahetumisega ei 

valitud ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ゲゲW ┌┌ゲｷ ﾉｷｷﾆﾏWｷSく Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ liikmetena ﾃ@デﾆ;┗;S Marika Valk ふﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ 
esinaine), Kaie Karniol (aseesinaine), Anna Levandi, Mari-Liis Jakobsonが ÜﾉﾉW Madise ja David Vseviov.   

http://www.kogu.ee/tegevus/olemus-ja-roll/eesti-inimarengu-aruanne/eesti-inimarengu-aruanne-20162017/
http://www.kogu.ee/inimarengu-aruande-teemad-arvamusfestivalil-luhiresumee-aruteludest/
https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus
https://riigikantselei.ee/et/avatud-valitsemise-partnerlus
https://riigikantselei.ee/et/saastva-arengu-komisjon


Nﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ヮｷS;ゲ ヲヰヱ6. aastal kuus koosolekut, protokollid on avalikud. Vastavalt sihtas┌デ┌ゲW ヮﾛｴｷﾆｷヴﾃ;ﾉW 

Wｷ ゲ;; ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ﾉｷｷﾆﾏWS ﾐﾛ┌ﾆﾗｪ┌ ┑ﾉWゲ;ﾐﾐWデW デ@ｷデﾏｷゲW WWゲデ デ;ゲ┌く  
 

Juhatus 

 

2016. aastal oli sihtasutuse palgal juhataja, ┑ﾆゲ programmijuht, ┑ﾆゲ ヮヴﾗﾃWﾆデｷﾃ┌ｴデ ﾃ; H┑ヴﾗﾗﾃ┌ｴデく 
Sihtasutust juhatab Teele Pehk. Vastavalt juhatuse liikme lepingule oﾉｷ ﾃ┌ｴ;デ;ﾃ; デﾜﾜデ;ゲ┌ 2016. aastal  

2700 eurot kuus (bruto).  

 

4. Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ヴ;ｴ;;ゲﾃ;S  

Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾗﾐ デﾗｷﾏｷ┗ ﾗヴｪ;ﾐｷゲ;デゲｷﾗﾗﾐが ﾏｷﾉﾉWﾉ ヮ┌┌S┌H ┗ﾛﾉｪ ヴｷｷｪｷ ﾃ; ﾆﾗｴ;ﾉｷﾆW ﾗﾏ;┗;ﾉｷデゲ┌ゲデWが ゲ;ﾏ┌デｷ 
lepinguliste partnerite ja teenuseosutajate ees.  

 

EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ riigieelarveline sihtfinanデゲWWヴｷﾏｷﾐW ﾗﾐ ┗ｷｷﾏ;ゲデW ;;ゲデ;デW ﾉﾛｷﾆWゲ ﾗﾉﾐ┌S ﾃ@ヴｪﾏｷﾐWぎ 
2013. aastal に 290 082 eurot 

2014. aastal に 255 082 eurot  

2015. aastal に 243 082 eurot  

2016. aastal に 230 082 eurot  

 

Koos tegevustoetuse ja sihtotstarbeliste toetuste ja annetustega moodustasid Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ tulud 

2016. aastal kokku 237 936 eurot. 

 

A;ゲデ; ﾉﾛヮ┌ゲ デWｪｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ V;H;ヴｷｷｪｷ PヴWゲｷSWﾐSｷ K;ﾐデゲWﾉWｷﾉW デ;ﾗデﾉ┌ゲW ﾆ;ﾐS; ヲヰヱヶく WWﾉ;ヴ┗Wゲデ ヱヵ 022 

W┌ヴﾗデ ┑ﾉW ヲヰヱΑく ;;ゲデ;ゲゲWが ﾆ┌ﾐ; ゲWW ゲ┌ﾏﾏ; ﾗﾐ ﾏﾛWﾉS┌S ｷﾐｷﾏ;ヴWﾐｪ┌ ;ヴ┌;ﾐSW ┗@ﾉﾃ;;ﾐSﾏｷゲW ﾆ┌ﾉ┌SW 
ﾆ;デデWﾆゲが デ@ヮゲWﾏ;ﾉデ ;ヴデｷﾆﾉｷデW ;┌デﾗヴｷデWle デ;ゲ┌SW ┗@ﾉﾃ;ﾏ;ﾆゲmiseks ヮ@ヴ;ゲデ ﾆ@ゲｷﾆｷヴﾃ; ┗;ﾉﾏｷﾏｷゲデ 2017. aasta 

alguses.  

2016く ;;ゲデ; ﾉﾛヮWデ;ゲ sihtasutus positiivse tulemiga に 7215 eurot.  

 

Sihtasutuse akumuleeritud tulem viimastel aastatel:  

2013. aastal              1262 eurot     

2014. aastal    24 274 eurot  

2015. aastal   -25 600 eurot 

2016. aastal       7215 eurot 

   

 

 

 

 

 

ﾆﾗﾗゲデ;ゲ TWWﾉW PWｴﾆが SA EWゲデｷ Kﾗﾗゲデﾜﾜ Kﾗｪ┌ ﾃ┌ｴ;デ;ﾃ;   

veebruar 2017  

http://www.kogu.ee/koostoo-kogust/tootajad_/noukogu-protokollid/
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Raamatupidamise aastaaruanne

Bilanss
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Varad    

Käibevarad    

Raha 30 093 1 813 2

Nõuded ja ettemaksed 1 214 10 054 3

Kokku käibevarad 31 307 11 867  

Kokku varad 31 307 11 867  

Kohustised ja netovara    

Kohustised    

Lühiajalised kohustised    

Võlad ja ettemaksed 24 156 11 931 4,7,8

Kokku lühiajalised kohustised 24 156 11 931  

Kokku kohustised 24 156 11 931  

Netovara    

Eelmiste perioodide akumuleeritud tulem -64 25 536  

Aruandeaasta tulem 7 215 -25 600  

Kokku netovara 7 151 -64  

Kokku kohustised ja netovara 31 307 11 867  
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Tulemiaruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Tulud    

Annetused ja toetused 234 827 243 082 9

Tulu ettevõtlusest 3 397 2 071 10

Kokku tulud 238 224 245 153  

Kulud    

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud -4 745 0 11

Mitmesugused tegevuskulud -106 516 -64 206 6,12

Tööjõukulud -119 804 -206 626 13,14

Kokku kulud -231 065 -270 832  

Põhitegevuse tulem 7 159 -25 679  

Muud finantstulud ja -kulud 56 79  

Aruandeaasta tulem 7 215 -25 600  
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Rahavoogude aruanne
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Rahavood põhitegevusest    

Põhitegevuse tulem 7 159 -25 679  

Põhitegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 8 840 19 456 3

Põhitegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus 12 225 -9 218 4,7,8

Laekunud intressid 56 50  

Kokku rahavood põhitegevusest 28 280 -15 391  

Kokku rahavood 28 280 -15 391  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 1 813 17 204  

Raha ja raha ekvivalentide muutus 28 280 -15 391  

Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 30 093 1 813  
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Netovara muutuste aruanne
(eurodes)

  Kokku netovara

Akumuleeritud tulem

31.12.2014 25 536 25 536

Korrigeeritud saldo

31.12.2014
25 536 25 536

Aruandeaasta tulem -25 600 -25 600

31.12.2015 -64 -64

Korrigeeritud saldo

31.12.2015
-64 -64

Aruandeaasta tulem 7 215 7 215

31.12.2016 7 151 7 151
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Raamatupidamise aastaaruande lisad

Lisa 1 Arvestuspõhimõtted

Üldine informatsioon

SA Eesti Koostöö Kogu 2016. aasta raamatupidamise aastaaruanne on koostatud kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga. Hea

raamatupidamistava põhinõuded on kehtestatud Eesti Vabariigi raamatupidamise seaduses, mida täiendavad riigi raamatupidamise üldeeskiri ja

Raamatupidamise Toimkonna poolt välja antud juhendid.

SA Eesti Koostöö Kogu tulemiaruande koostamisel on lähtutud RTJ 14 lisas toodud skeemist.

Raamatupidamise aastaaruanne on koostatud eurodes.

Raha

Raha ja selle ekvivalentidena kajastatakse bilansis „Raha“ kirjel ja rahavoogude aruandes kassas olevat sularaha ja arvelduskontode jääke.

Välisvaluutas toimunud tehingud ning välisvaluutas fikseeritud finantsvarad ja -kohustised

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

valuutakursid.

Nõuded ja ettemaksed

Nõuetena ostjate vastu kajastatakse ettevõtte tavapärase põhitegevuse käigus tekkinud lühiajalisi nõudeid. Nõudeid ostjate vastu

kajastatakse korrigeeritud soetusmaksumuses, mis on võrdne nende nominaalväärtusega.

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

korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega (miinus tagasimaksed ning võimalikud allahindlused),

mistõttu lühiajalisi nõudeid kajastatakse bilansis tõenäoliselt laekuvas summas.

Materiaalsed ja immateriaalsed põhivarad

Materiaalseks põhivaraks loetakse sihtasutuse enda majandustegevuses kasutatavaid varasid kasuliku tööeaga üle ühe aasta ja

maksumusega alates 5000 eurot ühiku kohta (kuni 30.10.2016 oli põhivara piir 640 eurot).

Materiaalne põhivara võetakse algselt arvele tema soetusmaksumuses, mis koosneb ostuhinnast ja otseselt soetamisega seotud kulutustest,

mis on vajalikud vara viimiseks tema tööseisundisse ja -asukohta. Materiaalset põhivara kajastatakse bilansis tema soetusmaksumuses, millest

on maha arvatud akumuleeritud kulum.

Amortisatsiooni arvestamisel kasutatakse lineaarset meetodit. Amortisatsioonimäär määratakse igale põhivara objektile eraldi, sõltuvalt

selle kasulikust tööeast.

Amortisatsioonimäärade vahemikud on materiaalse põhivara gruppidele järgmised:

-       Arvutustehnika           20-40%

-       Muu materiaalne põhivara 10-50%

Põhivarade arvelevõtmise alampiir    5000

Rendid

Kasutusrendimaksed kajastatakse rendiperioodi jooksul lineaarselt tulemiaruandes kuluna.

Finantskohustised

Kõik finantskohustused (võlad hankijatele, viitvõlad ning muud lühiajalised võlakohustused) võetakse algselt arvele nende soetusmaksumuses. 
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Lühiajaliste finantskohustuste korrigeeritud soetusmaksumus on üldjuhul võrdne nende nominaalväärtusega, mistõttu lühiajalisi finantskohustusi

kajastatakse bilansis maksmisele kuuluvas summas. 

Annetused ja toetused

Tegevuse sihtfinantseerimist kajastatakse tuluna siis, kui:

(a) sihtfinantseerimise laekumine on praktiliselt kindel; ja

(b) sihtfinantseerimisega seotud sisulised tingimused on täidetud.

Saadud sihtfinantseerimine, mille puhul tuluna kajastamise tingimused ei ole täidetud, kajastatakse bilansis kohustusena. Vastavat kohustust

kajastatakse

bilansis lühi- või pikaajalisena olenevalt sellest, millal toimub sihtfinantseerimisega kaasnevate tingimuste täitmine.

Sihtfinantseerimisega kaasnevaid tingimusi ei loeta sisuliseks, kui nende täitmisega kaasnevad kulutused on minimaalsed ning risk, et neid

ei täideta, on praktiliselt olematu.

Tulud

Tulu toodete müügist kajastatakse saadud või saadaoleva tasu õiglases väärtuses, võttes arvesse kõiki tehtud allahindlusi ja soodustusi. Tulu

toodete müügist kajastatakse siis, kui kõik olulised omandiga seotud riskid on läinud üle müüjalt ostjale, müügitulu ja tehinguga seotud kulu

on usaldusväärselt määratav ning tehingust saadava tasu laekumine on tõenäoline.

Tulu teenuse müügist kajastatakse teenuse osutamise järel.

Intressitulu kajastatakse siis, kui tulu laekumine on tõenäoline ja tulu suurust on võimalik usaldusväärselt hinnata. Intressitulu

kajastatakse kasutades vara sisemist intressimäära, välja arvatud juhtudel, kui intressi laekumine on ebakindel. Sellistel juhtudel arvestatakse

intressitulu kassapõhiselt.

Kulud

Kulude arvestus toimub tekkepõhiselt, kui kaubad on kätte saadud või teenused osutatud.

Seotud osapooled

Seotud osapooltena käsitletakse sihtasutuse juhtkonda ja nõukogu liikmeid ning nende lähedasi pereliikmeid, samuti nende valitseva mõju

all olevaid organisatsioone ja ettevõtteid.

Lisa 2 Raha
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Arvelduskonto Riigikassas 30 093 1 813

Kokku raha 30 093 1 813



15

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 3 Nõuded ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul

Muud nõuded 26 26

Intressinõuded 26 26

Laekumata

sihtfinantseerimine
1 188 1 188

Kokku nõuded ja

ettemaksed
1 214 1 214

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul

Nõuded ostjate vastu 50 50

Ostjatelt laekumata

arved
50 50

Muud nõuded 29 29

Intressinõuded 29 29

Ettemaksed 9 975 9 975

Tulevaste perioodide

kulud
9 975 9 975

Kokku nõuded ja

ettemaksed
10 054 10 054

Lisa 4 Maksude ettemaksed ja maksuvõlad
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015

Maksuvõlg Maksuvõlg

Käibemaks 0 3

Üksikisiku tulumaks 1 286 1 226

Erisoodustuse tulumaks 111 142

Sotsiaalmaks 2 527 2 232

Kohustuslik kogumispension 88 104

Töötuskindlustusmaksed 106 97

Kokku maksude ettemaksed ja maksuvõlad 4 118 3 804



16

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 5 Materiaalsed põhivarad
(eurodes)

  Kokku

Muud

materiaalsed

põhivarad

31.12.2014  

Soetusmaksumus 22 105 22 105

Akumuleeritud kulum -22 105 -22 105

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2015  

Soetusmaksumus 22 105 22 105

Akumuleeritud kulum -22 105 -22 105

Jääkmaksumus 0 0

  

  

31.12.2016  

Soetusmaksumus 19 046 19 046

Akumuleeritud kulum -19 046 -19 046

Jääkmaksumus 0 0

Aruandeperioodil annetati raamatupidamislikult amortiseerunud ja sihtasutusele mittevajalikku põhivara.

Lisa 6 Kasutusrent
(eurodes)

Aruandekohustuslane kui rentnik

 2016 2015 Lisa nr

Kasutusrendikulu 4 729 2 010 12

Järgmiste perioodide kasutusrendikulu mittekatkestatavatest lepingutest

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

12 kuu jooksul 7 488 503  

Sihtasutus rentis kasutusrendi korras arvutitehnikat. Leping lõppes 30.09.16, misjärel osteti renditud väikevarad välja summas 840 eurot.

Lisaks rendib sihtasutus oma tegevuseks kontoriruume ja rendimaksed kajastatakse lineaarselt rendikuluna rendilepingu perioodi

jooksul. Rendilepingu tähtaeg on 31.12.2017. Rendilepingu võib üles öelda ka varem, teatades sellest ette 3 kuud. Lepingu ennetähtaegse

ülesütlemisega kaasnev kohustus 3 kuu rendisumma tasumiseks on 1872 eurot.
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Lisa 7 Võlad ja ettemaksed
(eurodes)

 31.12.2016 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 4 017 4 017  

Võlad töövõtjatele 5 223 5 223 8

Maksuvõlad 4 118 4 118 4

Muud võlad 3 660 3 660  

Muud viitvõlad 3 660 3 660  

Saadud ettemaksed 7 138 7 138  

Tulevaste perioodide tulud 7 138 7 138 9

Kokku võlad ja ettemaksed 24 156 24 156  

 

 31.12.2015 12 kuu jooksul Lisa nr

Võlad tarnijatele 654 654  

Võlad töövõtjatele 5 704 5 704 8

Maksuvõlad 3 804 3 804 4

Muud võlad 1 769 1 769  

Kokku võlad ja ettemaksed 11 931 11 931  

Tulevaste perioodide tuludena on kajastatud poolelioleva KÜSK-i projektist saadud ja 2017. aastal tuluks kantav sihtfinantseerimise tulu.

Muude viitvõlgadena on kajastatud aruandeperioodil deklareerimata tööjõumaksude võlg ja muud kohustused, mille osas bilansipäeva seisuga

ei olnud arvet esitatud.

Lisa 8 Võlad töövõtjatele
(eurodes)

 31.12.2016 31.12.2015 Lisa nr

Töötasude kohustis 1 215 2 336  

Puhkusetasude kohustis 4 008 3 368  

Kokku võlad töövõtjatele 5 223 5 704 7

Lisa 9 Sihtotstarbelised tasud, annetused ja toetused
(eurodes)

Varad bruto soetusmaksumuses
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 31.12.2014 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2015 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

VPK toetus 0 243 082 0 -243 082 0  

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 243 082 0 -243 082 0  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 243 082 0 -243 082 0  

 

 31.12.2015 Saadud Tagastatud Tulu 31.12.2016 Lisa

nr

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks  

VPK toetus 0 230 082 0 -230 082 0  

KÜSKi projekt 0 11 883 0 -4 745 7 138 7,11

Kokku sihtfinantseerimine

tegevuskuludeks
0 241 965 0 -234 827 7 138  

Kokku sihtotstarbelised tasud,

annetused ja toetused
0 241 965 0 -234 827 7 138  

Sihtfinantseerimisena on kajastatud Vabariigi Presidendi Kantselei (VPK) poolt antud piiranguteta toetust ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitali

(KÜSK) projektitaotlusena saadud toetust. Viimane on arvesse võetud summas, mis vastab selle projekti raames 2016. aastal tehtud kuludele.

Lisa 10 Tulu ettevõtlusest
(eurodes)

 2016 2015

Tulud trükiste müügist 97 1 709

Ürituste korraldamine 3 000 362

Ekspertuuringute läbiviimine 300 0

Kokku tulu ettevõtlusest 3 397 2 071

Lisa 11 Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otsesed kulud
(eurodes)

 2016 2015 Lisa nr

Projekti ürituste ja tegevuste elluviimise kulud 2 736 0

Info- ja PR teenused 500 0

Infotehnoloogiline arendustöö ja riistvara 1 509 0

Kokku sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide

otsesed kulud
4 745 0 9

Sihtotstarbeliselt finantseeritud projektide otseste kuludena on kajastatud KÜSKist toetust saanud projekti „Kodanike osaluse igapäevastamine

rahvaalgatusveebi kasutajaskonna suurendamisega“ kulud.



19

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu 2016. a. majandusaasta aruanne

Lisa 12 Mitmesugused tegevuskulud
(eurodes)

 2016 2015

Üür ja rent 3 724 0

Energia 190 0

Elektrienergia 63 0

Soojusenergia 127 0

Veevarustusteenused 47 0

Mitmesugused bürookulud 3 289 2 423

Uurimis- ja arengukulud 41 886 12 459

Lähetuskulud 3 406 1 600

Koolituskulud 560 0

Riiklikud ja kohalikud maksud 460 6 586

Tõlketeenused 2 340 16 442

Ürituste korraldamise kulud 12 770 1 815

Info ja PR teenused 4 832 13 471

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud 11 713 4 232

Arvestus- ja auditeerimisteenused 6 648 4 700

Projektijuhtimise teenus 11 358 0

Muud 3 293 478

Kokku mitmesugused tegevuskulud 106 516 64 206

Aruandeperioodil on uurimis- ja arengukulude all kajastatud peamiselt rahvaalgatus.ee veebilehe arendus- ja kujundustööd.

Ürituste korraldamise all on näidatud mitmete seminaride, "Pension 2050" konverentsi ja Arvamusfestivalil osalemise kulud.

Projektijuhtimise teenus kajastab veebiportaali rahvaalgatus.ee juhtimise kulu.

Lisa 13 Tööjõukulud
(eurodes)

 2016 2015

Palgakulu 89 734 157 492

Sotsiaalmaksud 30 070 53 015

Puhkusetasude kohustus 0 -4 357

Muud 0 476

Kokku tööjõukulud 119 804 206 626

Töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale 3 5

Lisa 14 Seotud osapooled
(eurodes)

Tegev- ja kõrgemale juhtkonnale arvestatud tasud ja

muud olulised soodustused
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 2016 2015

Arvestatud tasu 43 092 42 123

Sidekulud 0 100



Aruande digitaalallkirjad

Aruande lõpetamise kuupäev on: 03.04.2017

sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (registrikood: 90007081) 01.01.2016 - 31.12.2016 majandusaasta aruande andmete õigsust on

elektrooniliselt kinnitanud:

Allkirjastaja nimi Allkirjastaja roll Allkirja andmise aeg

TEELE PEHK Juhatuse liige 03.04.2017



SÕLTUMATU VANDEAUDIITORI ARUANNE

Sihtasutus Eesti Koostöö Kogu nõukogule

Arvamus

Oleme auditeerinud sihtasutus Eesti Koostöö Kogu (sihtasutus) raamatupidamise aastaaruannet, mis sisaldab bilanssi seisuga 31.12.2016 ning tulemiaruannet, rahavoogude aruannet

ja netovara muutuste aruannet eeltoodud kuupäeval lõppenud aasta kohta ja raamatupidamise aastaaruande lisasid, sealhulgas märkimisväärsete arvestuspõhimõtete kokkuvõtet.

Meie arvates kajastab kaasnev raamatupidamise aastaaruanne kõigis olulistes osades õiglaselt sihtasutuse finantsseisundit seisuga 31.12.2016 ning sellel kuupäeval lõppenud aasta

finantstulemust ja rahavoogusid kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga.

Arvamuse alus

Viisime auditi läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti). Meie kohustusi vastavalt nendele standarditele kirjeldatakse täiendavalt meie aruande osas

„Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga”. Me oleme ettevõttest sõltumatud kooskõlas kutseliste arvestusekspertide eetikakoodeksiga (Eesti)

(eetikakoodeks (EE)), ja oleme täitnud oma muud eetikaalased kohustused vastavalt eetikakoodeksi (EE) nõuetele. Me usume, et auditi tõendusmaterjal, mille oleme hankinud, on

piisav ja asjakohane aluse andmiseks meie arvamusele.

Muu informatsioon

Juhtkond vastutab muu informatsiooni eest. Muu informatsioon hõlmab tegevusaruannet, kuid ei hõlma raamatupidamise aastaaruannet ega meie asjaomast vandeaudiitori aruannet.

Meie arvamus raamatupidamise aastaaruande kohta ei hõlma muud informatsiooni ja me ei tee selle kohta mingis vormis kindlustandvat järeldust.

Seoses meie raamatupidamise aastaaruande auditiga on meie kohustus lugeda muud informatsiooni ja kaaluda seda tehes, kas muu informatsioon oluliselt lahkneb raamatupidamise

aastaaruandest või meie poolt auditi käigus saadud teadmistest või tundub muul viisil olevat oluliselt väärkajastatud.

Kui me teeme tehtud töö põhjal järelduse, et muu informatsioon on oluliselt väärkajastatud, oleme kohustatud sellest faktist aru andma. Meil ei ole sellega seoses millegi kohta aru

anda.

Juhtkonna ja nende, kelle ülesandeks on valitsemine, kohustused seoses raamatupidamise aastaaruandega

Juhtkond vastutab raamatupidamise aastaaruande koostamise ja õiglase esitamise eest kooskõlas Eesti hea raamatupidamistavaga ja sellise sisekontrolli eest, nagu juhtkond peab

vajalikuks, et võimaldada kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta raamatupidamise aastaaruande koostamist.

Raamatupidamise aastaaruande koostamisel on juhtkond kohustatud hindama sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana, esitama infot, kui see on asjakohane, tegevuse

jätkuvusega seotud asjaolude kohta ja kasutama tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiipi, välja arvatud juhul, kui juhtkond kavatseb kas sihtasutuse likvideerida või tegevuse

lõpetada või tal puudub sellele realistlik alternatiiv.

Need, kelle ülesandeks on valitsemine, vastutavad ettevõtte raamatupidamise aruandlusprotsessi üle järelevalve teostamise eest.

Vandeaudiitori kohustused seoses raamatupidamise aastaaruande auditiga

Meie eesmärk on saada põhjendatud kindlus selle kohta, kas raamatupidamise aastaaruanne tervikuna on kas pettusest või veast tulenevate oluliste väärkajastamisteta, ja anda välja

vandeaudiitori aruanne, mis sisaldab meie arvamust. Põhjendatud kindlus on kõrgetasemeline kindlus, kuid see ei taga, et olulise väärkajastamise eksisteerimisel see kooskõlas

rahvusvaheliste auditeerimise standarditega (Eesti) läbiviidud auditi käigus alati avastatakse. Väärkajastamised võivad tuleneda pettusest või veast ja neid peetakse oluliseks siis, kui

võib põhjendatult eeldada, et need võivad üksikult või koos mõjutada majanduslikke otsuseid, mida kasutajad raamatupidamise aastaaruande alusel teevad.

Kasutame auditeerides vastavalt rahvusvaheliste auditeerimise standarditele (Eesti) kutsealast otsustust ja säilitame kutsealase skeptitsismi kogu auditi käigus. Me teeme ka järgmist:

- teeme kindlaks ja hindame raamatupidamise aastaaruande kas pettusest või veast tuleneva olulise väärkajastamise riskid, kavandame ja teostame auditiprotseduurid vastuseks

nendele riskidele ning hangime piisava ja asjakohase auditi tõendusmaterjali, mis on aluseks meie arvamusele. Pettusest tuleneva olulise väärkajastamise mitteavastamise risk on

suurem kui veast tuleneva väärkajastamise puhul, sest pettus võib tähendada salakokkulepet, võltsimist, info esitamata jätmist, vääresitiste tegemist või sisekontrolli eiramist;

- omandame arusaamise auditi puhul asjassepuutuvast sisekontrollist, et kavandada nendes tingimustes asjakohaseid auditiprotseduure, kuid mitte arvamuse avaldamiseks

sihtasutuse sisekontrolli tulemuslikkuse kohta;

- hindame kasutatud arvestuspõhimõtete asjakohasust ning juhtkonna arvestushinnangute ja nendega seoses avalikustatud info põhjendatust;

- teeme järelduse juhtkonna poolt tegevuse jätkuvuse arvestuse alusprintsiibi kasutamise asjakohasuse kohta ja saadud auditi tõendusmaterjali põhjal selle kohta, kas esineb olulist

ebakindlust sündmuste või tingimuste suhtes, mis võivad tekitada märkimisväärset kahtlust ettevõtte suutlikkuses jätkata jätkuvalt tegutsevana. Kui me teeme järelduse, et eksisteerib

oluline ebakindlus, oleme kohustatud juhtima vandeaudiitori aruandes tähelepanu raamatupidamise aastaaruandes selle kohta avalikustatud infole või kui avalikustatud info on

ebapiisav, siis modifitseerima oma arvamust. Meie järeldused põhinevad vandeaudiitori aruande kuupäevani saadud auditi tõendusmaterjalil. Tulevased sündmused või tingimused

võivad siiski kahjustada sihtasutuse suutlikkust jätkata jätkuvalt tegutsevana;

- hindame raamatupidamise aastaaruande üldist esitusviisi, struktuuri ja sisu, sealhulgas avalikustatud informatsiooni, ning seda, kas raamatupidamise aastaaruanne esitab aluseks

olevaid tehinguid ja sündmusi viisil, millega saavutatakse õiglane esitusviis.

Me vahetame nendega, kelle ülesandeks on valitsemine, infot muu hulgas auditi planeeritud ulatuse ja ajastuse ning märkimisväärsete auditi tähelepanekute kohta, sealhulgas mis

tahes sisekontrolli märkimisväärsete puuduste kohta, mille oleme tuvastanud auditi käigus.
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